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1 Inledning 

Det har sagts förut och det tåls att sägas igen: Idrottsrörelsen är alltjämt den största folkrörelsen 

i Sverige!1 Inom idrottsrörelsens verksamhetsidé kan begreppet ”idrott” definieras i termer av 

fysisk aktivitet som utförs för välbefinnandets skull, där träning, lek, tävling och uppvisning 

innefattas bland dessa aktiviteter.2 Men för många personer, i synnerhet professionella 

idrottsutövare, utgör idrotten också ett yrke – ett förvärvsarbete – varmed idrotten torde bli än 

mer på allvar. Inte minst eftersom idrotten sannolikt utgör hela, eller åtminstone stor del av den 

enskildes försörjning, varför det ligger i dennes intresse att vara berättigad till ersättning vid 

nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom eller skada. Som kommer att framgå i denna uppsats anses 

en nedsättning av en idrottsutövares arbetsförmåga i allmänhet föreligga när denne förhindras 

av sjukdomen eller skadan att utöva sin idrott. Innebär då detta per automatik att de 

professionella idrottsutövarna kan jämställas med arbetstagare, d.v.s. omfattas av 

arbetstagarbegreppet? Inte nödvändigtvis, men idag är det ändå ganska självklart att svaret på 

denna fråga i regel är jakande, och med detta att bl.a. socialförsäkringssystemet blir tillämpligt.3 

Samtidigt är det måhända inte lika självklart att socialförsäkringen blir lika tillämpningsbar på 

”dessa” arbetstagare, eller snarare att särskilda tillämpningsproblem kan uppstå med hänsyn till 

idrottens särart som yrke och arbetsplats. Dessutom torde en sjuk eller skadad idrottsutövare 

oftast tvingas att helt avstå från att utföra sitt arbete, d.v.s. sjukskriva sig på heltid, med hänsyn 

till dennes anställning och huvudsakliga arbetsuppgift; att delta i all aktuell idrottsverksamhet 

(i synnerhet matchspel) som ålagts av arbetsgivaren. Annars gäller att deltidssjukskrivning 

anses vara ett givet utgångsläge, då det i läkarintyget i varje enskilt fall måste finnas en särskild 

motivering till varför en heltidssjukskrivning är att föredra för individen ifråga.4 

Vad beträffar nu nämnda tillämpningsproblem så kan handboll vara ett exempel på en idrott där 

dylika problem förekommer. Enligt Spelarföreningen Handboll Sverige (SHS) har flera 

handbollsklubbar tillämpat socialförsäkringens regler om sjukpenning olika, och gjort olika 

bedömningar ifråga om tidpunkten för när en spelare ska anses vara arbetsförmögen – det vill 

säga fullt, eller åtminstone tillräckligt frisk igen. Exempelvis ska en spelare ha uppburit 

sjukpenning samtidigt som han var tillräckligt frisk för att spela matcher för B-laget/farmarlaget 

– vilket han också gjorde! – medan klubben bedömde att han var fullt frisk först när han kunde 

spela för A-laget. SHS ifrågasätter om spelarens arbetsförmåga verkligen var nedsatt i och med 

                                                           
1 Se t.ex. http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/ och Löfgren s. 191. 
2 Se 1 kap. RF:s stadgar, vilka kan anses vara ”idrottens grundlag” enligt Malmsten & Pallin s. 14. 
3 Se t.ex. Lindholm, 2014 s. 143 och 147. 
4 Se Günzel s. 61. 

http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/
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att denne kunde spela med B-laget, och anser att sjukförsäkringsreglerna är än mer otydliga vad 

gäller rehabiliteringsträning och hur bedömningen ska göras när sådan bedrivs. SHS undrar om 

arbetsförmåga då föreligger, eller om spelaren under denna tid ska vara sjukskriven.5 Dessutom 

är det inte ovanligt att en handbollsspelare, under pågående rehabilitering och samtidig 

sjukskrivning, ändå infinner sig på träning och deltar i lagets andra aktiviteter t.ex. taktiska 

genomgångar eller sponsorträffar, enligt SHS ordförande Arne Johansson. Därför går det att 

ifrågasätta om en skadad spelare faktiskt ska anses vara sjuk i denna situation och i linje därmed 

vara sjukskriven. Däremot utgår handbollsklubbarna i egenskap av arbetsgivare från kriteriet 

”matchklar”, alltså att en spelare anses vara fullt frisk när denne uppfyller detta kriterium.6 

Utifrån nu angivna exempel, och mot denna bakgrund, anser jag det relevant att fråga om det 

verkligen går att utesluta att liknande eller andra tillämpningsproblem inte uppkommer i andra 

lagidrotter också? Eller är det så att handboll i sammanhanget helt enkelt sticker ut som 

lagidrott? Dessutom finns det inte något kollektivavtal för handbollen medan det finns sådana 

avtal för både ishockey och fotboll, dock bara för manliga idrottsutövare.7 Har förekomsten av 

kollektivavtal någon betydelse vad beträffar en idrottsutövares möjlighet att få ersättning för 

inkomstbortfall p.g.a. sjukdom eller skada? 

Dessa frågor, och fler därtill, lägger fundamentet till detta examensarbete och min avsikt med 

uppsatsen är därför att utförligt belysa social- och i synnerhet sjukförsäkringen i förhållande till 

idrotten som yrke. Förhoppningsvis kan jag bidra till att bringa viss klarhet i den praktiska 

tillämpningen av regelverket utifrån idrottsutövare som arbetstagare – inte minst mot bakgrund 

av att det finns få avgöranden på området och att socialförsäkringen i det idrottsliga 

sammanhanget inte direkt har berörts i någon större utsträckning i doktrin eller övrig litteratur.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

I den här uppsatsen ska jag utreda en professionell idrottsutövares förutsättningar att få 

ekonomisk ersättning från den dag då denne insjuknar, med nedsatt arbetsförmåga som följd, 

till det att denne anses ha hel arbetsförmåga igen i förhållande till sin idrott, dock längst t.o.m. 

dag 364 i en sjukperiod. Med ekonomisk ersättning avses sjuklön enligt lagen (1991:1047) om 

sjuklön (SjLL) och sjukpenning på normalnivå enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) 

                                                           
5 Se Spelarföreningen Handboll Sverige, SHS synar reglerna vid sjukskrivningen 

http://spelarforeningenhandboll.se/shs-synar-reglerna-vid-sjukskrivning/ (hämtad 2015-11-11). 
6 Telefonintervju med Johansson, Arne, ordförande i SHS, 2015-11-11 kl. 15:40. 
7 Observera att förhandlingar dock pågår, och väntas avslutas i slutet av januari 2016, avseende ett kollektivavtal 

som omfattar övriga lagsporter (t.ex. handboll) och vissa individuella idrotter (t.ex. simning) enligt 

mejlkorrespondens med Eriksson, Stefan från Unionen (Avtalsenheten).  

http://spelarforeningenhandboll.se/shs-synar-reglerna-vid-sjukskrivning/
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(SFB). Jag ska också studera vad arbetsgivaren har för arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar 

utifrån arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) och SFB eftersom en arbetstagare kan åsamkas 

sjukdom eller skada i sin arbetsmiljö och arbetssituation (arbetet i sig och arbetsplatsen). Dessa 

perspektiv är relevanta då rehabilitering kan anses vara direkt kopplat till arbetsmiljön.8 

Som stöd för att uppnå syftet avser jag att besvara följande frågor: 

1) Vad ingår i arbetstagarbegreppet och hur tillämpas det på en idrottsutövare? 

2) Vad kan anses ingå i en idrottsutövares ”arbetsuppgifter” och hur definieras detta 

begrepp av fem ishockey- och fem fotbollsklubbar? 

3) Vilka är de rättsliga kraven för en idrottsutövare att kunna erhålla sjuklön och 

sjukpenning och hur förhåller sig nämnda ersättningar till kollektivavtal och privata 

försäkringar? 

4) Vad har arbetsgivaren för arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar utifrån AML och SFB? 

1.1.1 Avgränsningar 

Med anledning av att min uppsats berör ett ganska omfattande ämne, där flera frågor och 

rättsområden aktualiseras, har jag gjort följande avgränsningar. Till att börja med definierar jag 

idrottsutövare som en myndig person som professionellt utövar lagidrott. Dock är det inte helt 

ovanligt med minderåriga professionella idrottsutövare, åtminstone i jämförelse med andra 

arbetsområden.9 Därpå gäller att jag bara inriktar mig på ishockey och fotboll då de torde utgöra 

de mest ekonomiskt och kommersiellt viktiga lagidrotterna i Sverige, även om jag kan komma 

att beröra viss annan idrott. Denna avgränsning kan också anses motiverad med tanke på att 

arbetsmiljön i dessa lagidrotter troligen är ganska likvärdiga.  

Jag är medveten om att det skulle kunna finnas möjlighet till annan ersättning för en sjuk eller 

skadad idrottsutövare, men jag bortser från förutsättningarna till sådan och hur sådan ersättning 

förhåller sig till sjuklön och sjukpenning. Jag kommer dock, i avsnittet om arbetsgivarens 

rehabiliteringsansvar, att beröra vissa regler som är aktuella för s.k. rehabiliteringsersättning, 

men utan att redogöra för förutsättningarna härtill. 

Jag är också medveten om att arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet kan bedömas utifrån ett 

EU-rättsligt perspektiv och de kriterier som fastställts där (främst i praxis från Europeiska 

unionens domstol) men jag anser att detta är irrelevant i uppsatsen. Vidare gäller att vissa 

avtalsrättsliga frågor berörs kort, men i överlag förutsätter jag annars att läsaren har kunskap 

                                                           
8 Se Iseskog, 2015 s. 236. 
9 Se Lindholm, 2014 s. 148. 
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härom. Detsamma gäller associationsrättsliga problem även om jag inte kan bortse för sådana 

helt och hållet. I den mån avtal i någon form förekommer i uppsatsen utgår jag från att det är 

fråga om civilrättsligt giltiga avtal, och jag inriktar mig i princip bara på nationella förhållanden 

istället för att även beakta internationella. Exempel på det senare kan vara att en idrottsutövare 

är bosatt utrikes. Förvisso kan några inslag av mer internationell karaktär förekomma men då 

främst i min redogörelse av sjukförsäkringen. 

Slutligen, angående de privata försäkringarna, redogör jag främst för tjänstesjukförsäkringen 

och nämner något om Trygghetsförsäkring Idrott (TFI) och viss annan försäkring. 

Tjänstesjukförsäkringen och TFI gäller båda för fotbollsspelare i Allsvenskan och Superettan, 

och för ishockeyspelare i Svenska hockeyligan (SHL) och HockeyAllsvenskan. 

1.2 Vissa utgångspunkter och begrepp 

Som jag inledningsvis nämnde kan också idrottsutövare numera inkluderas bland de som kan 

anses utgöra arbetstagare. Så har det dock inte alltid varit, utan det var först under 1980-talet 

som rättssystemets syn på idrottsutövare började förändras, om än att vissa röster hade 

argumenterat härför sedan tidigare.10 Min hypotes, eller utgångspunkt, i denna uppsats är att 

rätten, framförallt vad gäller socialförsäkringen, inte är helt anpassad att kunna tillämpas i 

förhållande till denna relativt nya yrkeskategori – eller mot dessa arbetstagare – alltså i takt med 

att synen på idrottsutövare har gått mot att de kan jämställas med arbetstagare. Det här betyder 

inte nödvändigtvis att en idrottsutövare har sämre förutsättningar för att vara berättigad t.ex. 

sjukpenning än en annan arbetstagare, men jag menar att fler tillämpningsproblem ändå kan 

uppstå med hänsyn till idrottens särart som yrke. Häri innefattas även idrottsutövarens 

arbetsmiljö och den situation som uppstår när denne antingen blir sjuk eller skadad. Exempelvis 

skulle det kunna vara så att det blir aktuellt med sjukskrivning fastän en idrottsutövare 

egentligen kan anses ha åtminstone viss arbetsförmåga, och sålunda inte vara helt sjukskriven. 

Detta kan inte minst tänkas gälla handbollsspelarna från exemplet i inledningen. 

En annan utgångspunkt är att tillämpningen av reglerna i sjukförsäkringen försvåras utifrån hur 

idrottsliga arbetsgivare definierar vad som anses ingå i en idrottsutövares arbetsuppgifter, vilket 

sannolikt kan leda till att reglerna tillämpas olika av i första hand föreningarna. 

Vad gäller begrepp och dylikt hänvisar jag främst till tidigare avgränsningar i förhållande till 

syftet. I den mån något annat begrepp än idrottsutövare förekommer, t.ex. idrottare eller 

idrottsman, avses alltid idrottsutövare och inga andra. Vissa rättsliga begrepp, särskilt de som 

                                                           
10 Se Lindholm, 2014 s. 146 och Lindstedt s. 174 f.  



    

11 
 

har större betydelse i uppsatsen t.ex. arbetsförmåga, utreds närmare i uppsatsen. I 

sammanhanget bör jag dock upplysa om att begreppet arbetsuppgifter förekommer och används 

i två sammanhang. Dels, utifrån vad begreppet intuitivt avser, alltså för att beteckna vad som 

ingår i en arbetstagares plikter gentemot arbetsgivaren. Dels för att beteckna vad, å andra sidan, 

arbetsgivaren har för plikter i ett arbetsmiljöhänseende. Därtill gäller att jag använder begreppet 

anställd synonymt med begreppet arbetstagare för att variera språket. 

För att vara konsekvent, och att underlätta framställningen, bortser jag från att Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD) formellt sett titulerades Regeringsrätten förut. Således skriver jag 

alltid HFD när jag redogör för en i uppsatsen relevant dom oavsett hur gammalt den är. I övrigt 

används förkortningar löpande i uppsatsen. 

1.3 Metod och material 

Eftersom uppsatsen huvudsakliga syfte är att fastställa gällande rätt såväl rent arbets- som 

socialförsäkringsrättsligt och vad som gäller i ett idrottsligt perspektiv utgår jag från den s.k. 

rättskälleläran och de källor som ingår denna. Dock kan denna anses vara ganska snäv i och 

med att bara lagstiftning, lagmotiv, rättspraxis och doktrin ingår som rättskällor, och därför gör 

jag en något större utblick och tillåter även sådana källor som egentligen inte bör tillmätas 

alltför stor vikt i att fastställa gällande rätt.11 Sedan kvarstår det faktum att mängden källor vad 

gäller juridik i förhållande till idrotten är tämligen sparsam, i synnerhet vad gäller 

idrottsutövares möjligheter att få ta del av socialförsäkringen, vilket också motiverar att 

uppsatsen inte begränsas till rättskälleläran. Således är den rättsvetenskapliga metoden mer 

lämplig som metodval och därför central i denna uppsats, inte minst då den tillåter bl.a. de fakta 

jag erhållit genom samtalsintervjuer och annan dylik empiri.12 Utifrån denna metod beskriver 

och redogör jag för alla de rättsregler som är relevanta mot bakgrund av syftet och däri 

formulerade frågor med betoning på mina tre första frågeställningar. Därefter avser jag att 

fastställa rättsreglernas innebörd med hjälp av i första hand rättskällorna och därefter 

kompletterande material i den mån det behövs. Vad gäller övrigt material jag använt kan i första 

hand olika dokument från Försäkringskassan (FK) nämnas. Denna myndighet – som jag 

kommer att visa – spelar en viktig roll i denna uppsats i ljuset av socialförsäkringen, och 

publicerar bl.a. rättsliga ställningstaganden, vägledningar, allmänna råd och riktlinjer. I 

förekommande fall tillämpas dessa därefter hos FK bl.a. i syfte att myndigheten ska vara mer 

konsekvent och uppnå en konform tillämpning av socialförsäkringsrätten. Med hänsyn till i 

                                                           
11 Se Sandgren s. 36 f. 
12 Se a.a. s. 39. 
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huvudsak sistnämnda anledning är detta material mycket användbart i min framställning, om 

än att viss försiktig förhållning till detta bör intas. Främst då jag givetvis är medveten om att 

FK:s dokument, och i synnerhet de rättsliga ställningstagandena, egentligen inte är rättsligt 

bindande. Dock betraktar FK dessa ställningstaganden som bindande i sin rättstillämpning. 

Sedan sägs FK kontinuerligt uppdatera sina vägledningar, men jag har i åtanke att de t.ex. skulle 

kunna sakna något av betydelse om FK inte hunnit genomföra nödvändiga uppdateringar.13 

Därutöver inkluderar jag även fakta som jag erhållit genom samtalsintervjuer då dylik empiri 

anses kunna ingå i en rättsvetenskaplig metod.14 Enligt mig bidrar vissa av de intervjuade 

dessutom med viss specialiserad sakkunskap, i synnerhet när det gäller rätten i förhållande till 

idrotten, som annars bör vara svår att finna från andra källor. Inte minst av denna anledning 

anser jag att intervjuerna har tämligen stor betydelse och anser därför dessa än mer motiverade. 

Sedan är avsikten med flera av dem att besvara den fjärde frågeställningen, vilket jag också 

återkommer till längre ned i detta metodavsnitt där jag samtidigt ger några fler specifika 

kommentarer om dem. Därtill, men inte i någon stor utsträckning, inkluderar jag också visst 

annat material i uppsatsen som jag bedömt relevant. Bland annat stadgar och reglementen från 

olika idrottsförbund och RF då dessa mer eller mindre skulle kunna anses tillämpas som 

rättsliga normer inom idrotten vilka jag i några sammanhang måste beakta och redogöra för.15 

Som jag antydde är rättspraxis en av rättskällorna, varmed avgöranden från diverse 

prejudikatinstanser avses, främst HFD, Högsta domstolen (HD) och Arbetsdomstolen (AD).16 

Men även i detta avseende är jag flexibel i förhållande till rättskälleläran eftersom några domar 

från tingsrätt (TR) inkluderas, i vilka arbetstagarbegreppets tillämpning på idrottsutövare 

behandlas, där praxis i övrigt är ytterst sparsam.17 Exempelvis inkluderar jag en dom från 

Stockholms TR där två elitdomare i handboll tvistade mot Svenska Handbollsförbundet (SHF). 

Som framgår berör domen inte idrottsutövare utifrån de avgränsningar jag gjort om begreppet 

men jag anser att mina avgränsningar inte hindrar mig att åtminstone redogöra för 

omständigheterna i saken och studera domstolens resonemang kring arbetstagarbegreppets 

eventuella tillämplighet. Detta resonemang inkluderar dessutom rättsfrågan om elitdomarna 

kunde anses ha anställts genom s.k. konkludent handlande, vilken fråga tidigare bara prövats 

mot personer i andra yrkeskategorier. Vidare inkluderar jag en dom från Förvaltningsrätten i 

                                                           
13 Se Försäkringskassan, Lagar och regler, http://www.forsakringskassan.se/omfk/lagar_regler (hämtad 2015-

12-03). 
14 Se Sandgren s. 39. 
15 Som nämnts kan RF:s stadgar betraktas som idrottens grundlag, se Malmsten & Pallin s. 14. 
16 Se Heuman s. 133. 
17 Se t.ex. RÅ 2001 ref. 50. 

http://www.forsakringskassan.se/omfk/lagar_regler
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Göteborg där en fotbollsspelare överklagade ett beslut om sjukpenning, vilken dom jag också 

anser är motiverad att ha med i uppsats eftersom det i sammanhanget inte finns några prejudikat 

från HFD i sjukförsäkringsmål där en idrottsutövare varit inblandad. Dessutom exemplifierar 

nämnda dom hur en förvaltningsrätt, liksom till viss del FK, tillämpat regelverket. Tyvärr 

känner jag inte till fler relevanta domar, varken från kammarrätt eller från förvaltningsrätt, som 

gäller främst sjukpenning med idrottsutövare, även om det kan finnas fler. Till sist gäller att 

den äldre praxis jag redogör för om sjukpenning, eller som annars är kopplad till SFB i 

nuvarande lydelse, alltjämt är relevant då stora delar av lagen (1962:381) om allmän försäkring 

(AFL) eller åtminstone sjukförsäkringens huvuddrag, har överförts till SFB.18  

Gällande förarbeten, eller de s.k. lagmotiven, som rättskälla använder jag i huvudsak av 

propositioner vilka oftast kommit till i samband med att vissa lagändringar ansågs aktuella i de 

lagar som är relevanta i uppsatsen (inte minst SjLL och SFB) men även de propositioner som 

står till grund för dessa lagars införande. I övrigt använder jag vissa utskottsbetänkanden vilka 

jämte propositioner också anses ha hög ställning bland förarbetena. De förstnämnda skulle 

t.o.m. kunna anses ha högre värde än de senare eftersom ett utskottsbetänkande behandlar en 

proposition innan den läggs fram för behandling i riksdagen. Således har detta dokument 

tillkommit senare i lagstiftningsprocessen.19 Därtill förekommer några kommittébetänkanden 

vilka kommittéer tillsatts att utreda och föreslå lagändringar. Främst är det vissa äldre 

betänkanden, vilka i allmänhet kan tillmätas större betydelse än nyare, och detta fastän alla 

kommittébetänkanden utgör en tidig del i lagstiftningsprocessen. Dessutom är det omdiskuterat 

om de över huvud taget kan ha någon rättskällestatus alls, eller minsta lilla.20 

Något bör kanske också sägas om den litteratur som finns med i uppsatsen. Jag är medveten om 

att inte all litteratur kan anses vara doktrin och har strävat efter att använda annat än doktrin 

mer sparsamt, och främst i syfte att komplettera doktrinen i den mån jag bedömt det relevant. 

Däremot har denna bidragit till att t.ex. ge en mer mångfacetterad bild av begreppet 

arbetsförmåga, och att redogöra för någon deskriptiv del i uppsatsen, särskilt om idrottsskador.  

Med hänsyn till mina utgångspunkter i föregående avsnitt är det måhända inte helt fel att tala 

om att jag intar en s.k. problem och intresseorienterad ansats på (eller sätt att angripa) 

uppsatsens givna ämne. Men då kvarstår det faktum att jag framförallt är intresserad av 

rättsreglerna som sådana – eller t.o.m. socialförsäkringsrätten som regelkomplex – och hur de 

                                                           
18 Se prop. 2008/09:200 s. 1, 344 och 630-641. Dessutom kodifierades viss praxis i SFB enligt a.prop. s. 348. 
19 Se Leijonhufvud s. 114-116 och 128.  
20 Teori- och metodträff/-genomgång med Mannelqvist, Ruth, Umeå Universitet, sal S302, 2015-09-04 kl. 8-9.  
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förhåller sig samt tillämpas i förhållande till idrotten som yrke. Eller egentligen, som nämnts, 

frågan om vad som är gällande rätt och tillhörande tillämpningsproblem. Därmed bör en 

eventuell ansats i denna uppsats anses vara mer regelorienterad då vissa begrepp, inte minst 

”arbetsförmåga”, tillägnas särskilt stor betydelse. Men även då jag i princip inte studerar 

idrotten som faktiskt företeelse eller t.ex. FK:s verksamhet i att bedöma sjukpenningärenden. 

En sådan undersökning, huvudsakligen med detta fokus, är annars att hänföra till en problem- 

och intresseorienterad ansats.21 Samtidigt kan det förekomma vissa inslag i denna bemärkelse, 

främst vad gäller idrotten som yrke och dess särart, men det är alltså för att etablera en kontext 

mot vilken jag kan problematisera relevanta regler och studera deras förenlighet med idrotten. 

Så, åter till intervjuerna som material. Enligt mig innebär flertalet av dem att en konkret inblick 

ges, eller åtminstone exempel på dels hur den praktiska tillämpningen av de 

sjukförsäkringsrättsliga reglerna ser ut från arbetsgivarnas sida inom lagidrotterna ishockey och 

fotboll, dels hur begreppet ”arbetsuppgifter” kan definieras; eller med andra ord vad som rent 

faktiskt kan ingå i en fotbolls- och ishockeyspelares arbetsuppgifter. Här, alltså för att kunna 

besvara den fjärde frågeställningen, kan jag sägas ha utfört en slags kombinerad undersökning 

eller datainsamling, där jag varit i kontakt med totalt tio arbetsgivare från resp. idrottsområde. 

Kontakterna, tillika intervjuerna, har framförallt skett via telefon och i regel har jag pratat med 

en sportchef eller någon med liknande befattning. Observera dock att vissa föredrog mejlsvar. 

Min undersökning kan sägas vara kombinerad då jag har utfört intervjuer med samma frågor 

som utgångspunkt till varje person, medan jag också eftersträvat ett mer interaktivt samtal för 

att bättre kunna stimulera till och få mer fylliga, och eventuellt oväntade svar. Men i grunden 

var syftet ändå att exemplifiera hur verkligheten kan te sig i ljuset av juridikens ibland, mer 

eller mindre tomma eller luftiga begrepp, och därtill att återge hur det fungerar i tio 

organisationer, i huvudsak idrottsföreningar, när de har att tillämpa sjukförsäkringsreglerna.22 

Att det blev totalt tio intervjuer kan motiveras med att jag någonstans behövde dra en gräns och 

på förhand bedömde att antalet borde vara erforderligt för att visa på skillnader och likheter i 

tillämpningen. Det hade givetvis varit intressant att kontakta alla föreningar inom Allsvenskan 

och Svenska hockeyligan (SHL), men för det krävs nog ett mer omfattande forskningsarbete.  

Med anledning av att föreningarna utgör exempel har jag låtit samtliga inblandade – såväl de 

personer vilka jag intervjuat, som eventuella namn på spelare och andra som har nämnts – vara 

anonyma eftersom namnen är irrelevanta. Dessutom påpekade flera respondenter att de ville 

                                                           
21 Se Westberg s. 423-426.  
22 Se Esaiasson s. 227 f och 251. 
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vara anonyma. I en bilaga för resp. förening publicerar jag varje svar jag erhållit och i princip i 

sin helhet, men med vissa undantag där jag bedömt det väsentligt att antingen t.ex. göra tillägg 

eller radera onödiga delar i en intervju. Alla dessa justeringar markeras med hakparenteser för 

tydlighetens skull. När jag hänvisar till en intervju i noterna skriver jag ”Bilaga 1 Fotbollsklubb 

1”, ”Bilaga 2 Fotbollsklubb 2”, ”Bilaga 6 Ishockeyklubb 1” etc. Om det i resp. bilaga ingår mer 

än en intervju markerar jag särskilt i noten vilken intervju jag avser, t.ex. ”intervju 1” eller 

”intervju 2”, eller om det är ett mejl som jag hänvisar till. Observera att jag ibland använder 

hakparenteser även när jag citerar från mejl, främst i syfte att korrigera språkliga felaktigheter. 

Urvalet skedde slumpmässigt men jag försökte eftersträva att få med både större och mindre 

föreningar. Beroende på hur varje telefonsamtal utvecklade sig ställde jag följande frågor: 

(a) Vad ingår i en spelares arbetsuppgifter (arbetsskyldighet) förutom att delta på träningar 

och matcher? 

(b)  Om en spelare är skadad, ingår även rehabiliteringsträning i arbetsuppgifterna? Deltar 

spelaren i övrigt i ”ordinarie verksamhet” exkl. matcher? 

(c)  När anses spelaren vara fullt frisk? Om detta är när spelaren är matchklar, när anses 

denne vara det? 

(d)  Har ni några kontakter med Försäkringskassan och hur ser de ut? Det vill säga, vad 

frågar ni i så fall om? Eller sker kontakterna främst i samband med sjukanmälan? 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel, där det nästföljande kapitlet behandlar vad som gäller i ett 

arbetsrättsligt hänseende (främst om arbetstagarbegreppet) utifrån de rättsregler jag bedömt 

relevanta. Kapitel tre fokuserar på i huvudsak på idrottsutövaren som arbetstagare och om 

dennes arbetsskyldighet utifrån det underlag jag fått från intervjuerna, samt något om 

arbetsgivare inom idrotten. Därpå redogör ett omfattande kapitel fyra för åtskilliga aspekter 

om rätten till sjuklön resp. sjukpenning, och kapitel fem studerar förhållandet mellan dessa 

båda ersättningsformer till kollektivavtal och privata försäkringar. Slutligen följer en 

redogörelse för det s.k. arbetsgivaransvaret (arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvaret), innan 

min analys till sist ges i uppsatsens sjunde och sista kapitel. Anledningen till att jag valde att 

dela upp uppsatsen utifrån vad nu framgått är främst för överskådlighetens skull och med 

hänsyn till de många aspekter uppsatsen trots allt berör. Förvisso hade jag kanske kunnat 

arbeta ihop vissa avsnitt och slå samman något kapitel, men jag bedömde det som svårt och 

valde därför att disponera uppsatsen på det vis som nu har gjorts.   
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2 Arbetsrätt 

I det här kapitlet redogör jag i huvudsak för arbetstagarbegreppet och dess gränsdragning mot 

uppdragstagare, men även för arbetsgivarbegreppet och om arbetsgivarens s.k. 

arbetsledningsrätt. Inledningsvis följer en kort historisk tillbakablick om arbetstagarbegreppet. 

2.1 Om arbetstagarbegreppet 

Historiskt har det funnits anledning att tala om olika arbetstagarbegrepp; framförallt ett 

civilrättsligt begrepp och ett i social mening. Det här gällde åtminstone fram till 1950- eller 

1960-talet, vid vilken tidpunkt denna uppfattning i princip verkar ha frångåtts.23 Det sociala 

begreppet hade förut särskilt stor betydelse, och inom det sociala innefattas såväl skatte- som 

socialförsäkringsrätt. Den huvudsakliga anledningen till att det gick att prata om en uppdelning 

av begreppet är eftersom det, och andra motsvarande termer, fanns i ett flertal lagar och tre 

högsta rättsinstanser hade att utröna hur det skulle tolkas, nämligen AD, HD och det s.k. 

Försäkringsrådet. I huvudsak framträdde som sagt ett socialt – eller socialrättsligt – begrepp i 

praxis från Försäkringsrådet och alltså ett civilrättsligt begrepp genom AD och HD:s försorg, 

även om dessa båda instansers tolkningar skilde sig något åt. Men som antytts förenades så 

småningom begreppet delvis, först genom att AD anslöt sig till HD:s tolkningsprinciper som 

etablerades i NJA 1949 s. 768, och sedan genom att lagstiftaren alltmer kunde tänka sig ett 

enhetligt civilrättsligt begrepp även avseende socialförsäkringar.24 

Begreppet ”arbetstagare” har dock inte definierats i lagstiftningen, bl.a. då det förutsätts vara 

känt och att det, jämte liknande begrepp (t.ex. anställda) används inte bara juridiken utan även 

i allmänt språkbruk. I detta bruk refererar begreppet till en allmän föreställning om dess 

innehåll.25 Typiska arbetstagarförhållanden sägs dock vara enkla att urskilja; samtliga vanliga 

arbetare och tjänstemän inom privat och offentlig sektor är att betrakta som arbetstagare hos 

den arbetsgivare de utför arbete åt, d.v.s. ett företag eller ett offentligt rättssubjekt.26  

2.1.1 Om begreppet ”arbete” 

Dock har inte heller begreppet ”arbete” definieras rättsligt, och inom detta begrepp har ett 

anställningsavtal inte avgränsats från ett annat rättsförhållande, d.v.s. att begreppet kan omfatta 

annat än sådant med ett anställningsavtal som grund. 

                                                           
23 Se Adlercreutz, 1964 s. 72 f och 93. Se även Adlercreutz, 1966 s. 68 f och 81. 
24 Se DS 2002:56 s. 78 och 85 f. Se även Adlercreutz & Mulder s. 59. 
25 Se DS 2002:56 s. 77 och Sigeman & Sjödin s. 27. 
26 Se Sigeman & Sjödin s. 27. 
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Bland dessa andra rättsförhållanden kan t.ex. prestationer såväl inom familjen som vänner 

emellan innehålla ett moment av arbete likt något som utförs inom ramen för en anställning. 

Däremot har de arbetsrättsliga reglerna sällan tillämpats i praxis gällande dessa 

rättsförhållanden, även om föreliggande omständigheter liknat en anställning.27 I t.ex. AD 1996 

nr 135 gjorde en kvinna (A.J.) gällande att ett anställningsförhållande hade uppkommit mellan 

henne och det politiska partiet (tillika ideella föreningen) Ny Demokrati. A.J. hade bl.a. deltagit 

på en valturné med partiets ledning och i övrigt lagt ned ett stort engagemang för och åt partiet 

vilket enligt A.J. allt sammantaget hade medfört att en anställning uppkommit och att hon 

därmed var berättigad den lön som hon inte uppburit trots utfört arbete. AD tog partiets linje, 

som argumenterade emot ett uttryckligt avtal. AD konstaterade t.ex. att A.J. i olika aspekter inte 

hanterats på samma vis som partiets anställda, och sammanfattade sitt resonemang med att A.J. 

vid en samlad bedömning inte hade bevisat att ett avtal ingåtts. Någon anställning ansågs inte 

heller ha uppkommit genom konkludent handlande från partiet. A.J. hade inte kunnat visa att 

hon erhållit ett påstått belopp och därmed ha utfört arbete för partiets mot ersättning. AD 

framhöll också att en ideell förening, t.ex. ett politiskt parti, får anses vara väldigt beroende av 

ideellt arbetande medlemmar, och att Ny Demokrati inte insett att A.J. såg sig själv som en av 

partiets anställda. I synnerhet mot bakgrund av att kvinnan faktiskt arbetat ideellt under en inte 

alltför kort tid. AD gjorde också några principiella uttalanden för att ett avtal ska anses ha 

uppkommit genom konkludent handlade. AD menade att i regel borde den potentiellt anställde 

ha haft fog för sin föreställning att ett anställningsförhållande har aktualiserats och att motparten 

insåg denna föreställning eller borde ha insett den, samt att arbetsgivaren inte klargjort att denne 

motsätter sig att ett anställningsförhållande har uppkommit. 

I begreppet arbete, sett utifrån en anställning, anses faktiskt arbete särskiljas från annan 

mänsklig aktivitet på så vis att det, enligt Kent Källström och Jonas Malmbergs uttryckssätt, 

ingår ett givet ”samhälleligt produktionsmönster” i faktiskt arbete.28  Nämnda författare 

framhåller vidare att det som utgångspunkt finns ett enhetligt arbetstagarbegrepp vilket ska 

tillämpas i kontexten av såväl civilrättsliga som skatterättsliga och socialrättsliga lagar. 

Alternativt kan detta uttryckas som att begreppets omfattning och betydelse är, eller åtminstone 

ska vara, detsamma i alla lagar det förekommer, även om detta tycks gälla än mer i civilrättslig 

lagstiftning.29 Däremot verkar det i praktiken inte gå att tala om ett begrepp som alltigenom är 

                                                           
27 Se vidare Källström & Malmberg s. 24 f.  
28 Se a.a. s. 25. 
29 Se a.a. s. 26 och 28. 
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enhetligt.30 Denna uppfattning stärks av att när begreppet ska tolkas mot bakgrund av lagar som 

t.ex. LAS beror utfallet ytterst på syftet med aktuell lag och rättsregel däri.31 

2.1.2 Arbetstagarbegreppets bedömning – objektiva avtalskriterier 

Enbart fysiska personer kan vara arbetstagare, och bedömningen på en viss person görs både 

mot bakgrund av vilken ekonomisk och social ställning som denne har, och mot flera objektiva 

avtalskriterier.32 Kriterierna har tillkommit från förarbeten, praxis och litteratur, och två av dem 

är särskilt betydelsefulla nämligen (1) att anställningsavtalet innebär personlig arbetsskyldighet 

för den ena av parterna, t.ex. A, mot att denne uppbär ersättning, och (2) att samma part utför 

arbete åt den andra parten, låt säga B, samtidigt som A är subordinerad B. Med andra ord kan 

B styra och kontrollera A:s arbete. Utöver nämnda kriterier finns exempelvis ett kriterium som 

går ut på att A inte ska kunna, i själva verket är A förhindrad att, arbeta åt annan med likartade 

arbetsuppgifter.33 Angående (1) har det sagts att den personliga arbetsskyldigheten gäller 

oavsett om skyldigheten framgår uttryckligen av avtalet eller om A och B får anses ha förutsatt 

att den ska gälla mellan dem. Därutöver nämns t.ex. även att A och B:s förhållande är mera 

varaktigt, och att subordinationen gäller både hur arbetet utförs och arbetstiden m.m.34  

Vidare så ska avtalsförhållandet utgå från att en fysisk person frivilligt åtar sig att arbeta för en 

annan persons räkning. Det här kravet på frivillighet anknyter till att ett avtal – oavsett form, då 

något formkrav inte existerar – ska ha ingåtts och att avtalet, som nämnts, avser ett 

anställningsförhållande. Annorlunda uttryckt innebär kravet att den person som utför arbete 

med anledning av offentligrättsliga regler, t.ex. värnpliktiga, inte kan anses vara arbetstagare.35 

Kriterierna kan betraktas som typiska kännetecken på ett anställningsförhållande och – 

beroende på deras förekomst i ett enskilt fall – ett uppdragsförhållande, istället för att de 

jämställs med förutsättningar, eller krav för att en anställning ska uppkomma.36 Tore Sigeman 

                                                           
30 Se Källström & Malmberg s. 27 ff och 32. Jfr Sigeman & Sjödin s. 30 som anför att ”[på] det stora hela har dock 

det civilrättsliga arbetstagarbegreppet otvivelaktigt samma omfång, oavsett vilken regel som är aktuell”, men som 

i övrigt tycks instämma att begreppet inte riktigt är enhetligt. Jfr även Adlercreutz & Mulder s. 59 som skriver att 

begreppet ”kommit att få varierat innehåll” p.g.a. att lagarna, som begreppet finns i, har olika syften och därmed 

använts på olika sätt av diverse myndigheter. Förvisso fortsätter författarna med att redogöra för HD:s uttalanden 

i NJA 1949 s. 768, vilket kan tyda på att de menar att begreppet hade ett varierat innehåll före NJA 1949 s. 768.  
31 Se Hartzell s. 86. 
32 Källström & Malmberg s. 25, 26, 28 och 32.  
33 A.a. s. 26 f och 32. 
34 SOU 1975:1 s. 722 f; SOU 1993:32 s. 227. 
35 SOU 1993:32 s. 220; Glavå s. 111. Dock anses en skolelev som utför praktik hos ett företag, som del av 

skyldigheter gentemot sin skola, utgöra arbetstagare i enlighet med AD 1981 nr 71 och AD 1981 nr 110. Se vidare 

SOU 1993:32 s. 220 f och Glavå s. 111. 
36 Källström & Malmberg s. 26 f. Jfr dock Öman s. 10-12 som i en kommentar till LAS anser att det krävs att vissa 

grundläggande förutsättningar uppfylls för att arbetstagarbegreppet ska aktualiseras. Dessa sägs vara (1) ingåendet 

av ett frivilligt avtal, (2) att utföra arbete i arbetsrättslig mening, och (3) åt någon annan och att själv arbeta.  
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och Erik Sjödin vill inte heller tala om rekvisit för begreppet arbetstagare men anser att 

kriterierna är ”ganska tungt vägande indikatorer på sådan ställning”.37 Däremot anförde 1992 

års arbetsrättskommitté att det i regel alltid krävs att vissa grundläggande tillika nödvändiga 

rekvisit uppfylls för att en person ska kunna betraktas som arbetstagare. Men, fortsätter 

kommittén, ibland kan det krävas något mer, trots att rekvisiten uppfylls i ett enskilt fall, 

eftersom arbete kan utföras utifrån olika omständigheter och på olika sätt och villkor. Dessa 

faktorer kan dessutom i hög grad skilja sig.38 Om det skulle finnas någon eller några fasta 

kriterier har det framhållits att det är svårt och riskabelt att fastställa dem såtillvida att olika 

yrkeskategorier har olika omständigheter som får betydelse. Samtidigt kan förutsättningarna för 

ett kringgående av arbetstagarbegreppet bli större då ett avtalsförhållande kan anpassas utifrån 

existerande kriterier.39 

2.1.3 Domstolsprövning 

Vid domstolsprövning ser domstolen på alla relevanta omständigheter närvarande i ett enskilt 

fall, d.v.s. helhetsbilden, för att bedöma om en person är att anse som arbetstagare.40 Till 

omständigheter inbegrips både sådant före och efter tillkomsten av ett avtal och under tiden det 

tillämpas.41 Innehållet i begreppet styrs av vad som framgår av rättspraxis och hur utvecklingen 

sker däri. I första hand är det praxis från AD som är av intresse, men även andra 

prejudikatinstanser, t.ex. HD och HFD, kan bidra med vägledning, liksom vad som 

framkommer av doktrin.42 Dock ger vare sig rättsreglerna eller allmänt språkbruk riktlinjer för 

hur en domstol ska gå tillväga för att bedöma begreppet, i synnerhet mot svåra (s.k. atypiska) 

fall.43 Istället får domstolen söka efter riktlinjer i förarbeten och praxis.44 Här aktualiseras 

framförallt de tidigare nämnda avtalskriterierna.  

2.1.4 Det typiska anställningsavtalet 

I det typiska anställningsavtalet är det en part som utför (presterar) arbete utifrån de 

arbetsuppgifter som ingår och, allteftersom tillkommer i anställningen mot att parten erhåller 

ersättning, lön. Det kan även uttryckas såsom att denna part ”ställer sin arbetskraft till 

                                                           
37 Se Sigeman & Sjödin s. 29 f. 
38 Se SOU 1993:32 s. 219. 
39 Se Adlercreutz s. 217. 
40 Prop. 2008/09:62 s. 11; DS 2002:56 s. 77. 
41 Källström & Malmberg s. 28. 
42 Se SOU 1993:32 s. 216. 
43 DS 2002:56 s. 77. Se vidare Sigeman & Sjödin s. 27 om atypiska fall vilka kan vara svåra att klassificera. Bl.a. 

nämns som exempel en person som förut var anställd som en byggarbetare hos ett byggföretag men som numera 

uppträder mer självständigt genom att utföra mindre byggarbeten för detta företag och andra företag med hjälp 

av sin egen införskaffade maskinutrustning. 
44 DS 2002:56 s. 77. 
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förfogande”, samtidigt som utgångspunkten är att ett avtalsförhållande föreligger.45 I AD 1982 

nr 105 framhöll domstolen det såsom att en persons verksamhet åt arbetsgivaren ska vila på 

avtalsgrund – ett anställningsavtal ska föreligga mellan parterna, låt vara att det inte behöver 

vara skriftligt, eller att ett anställningsförhållande kan uppkomma fastän uttryckliga 

viljeförklaringar härom saknas från parterna (konkludent handlande) – varmed personen kan 

anses vara arbetstagare. 

2.1.5 Arbetstagarbegreppets funktion 

Konsekvensen av att en person anses vara arbetstagare är att denna omfattas av det 

arbetsrättsliga regelverket, vilket i stor utsträckning innehåller tvingande skyddsregler till 

förmån för arbetstagare. Således kan begreppets funktion sägas vara att det, när någon anses 

vara arbetstagare, aktualiserar alla de arbetsrättsliga lagar i vilka begreppet utgör en 

förutsättning för att de ska kunna tillämpas. Omvänt gäller att det råder avtalsfrihet för sådant 

som inte täcks av tvingande regler, och om vissa personer inte skulle anses vara arbetstagare 

utökas mängden områden där avtalsfrihet råder eftersom de tvingande skyddsreglerna inte kan 

aktualiseras i samma utsträckning för dessa personer.46 

2.2 Gränsdragningen mot uppdragstagare 

En person som utför arbete mot vederlag behöver inte nödvändigtvis betraktas som 

arbetstagare. Istället skulle denne kunna anses vara en s.k. uppdragstagare – en självständig 

företagare eller egenföretagare, beroende på vilken benämning som föredras.47 En 

uppdragstagare anses ha ingått ett uppdragsavtal, vilket avtal jämte anställningsavtalet anses 

utgöra två huvudtyper i begreppet arbetsavtal.48 Det som däremot skiljer dessa avtal är att de 

arbetsrättsliga reglerna tar sikte på anställningsavtalet, och i sista hand är det upp till domstol i 

ett enskilt fall, och utifrån en helhetsbedömning av alla omständigheter, att avgöra om en 

arbetspresterande part utgör arbets- eller uppdragstagare.49 Exempelvis skulle en person som 

arbetar genom sitt helägda bolag åt annan, alltså där bolaget ingått avtal med en uppdragsgivare, 

kunna anses som arbetstagare till uppdragsgivaren. Just det här förhållandet var aktuellt i NJA 

1996 s. 311.50 En person inom byggbranschen ansågs utgöra arbetstagare åt ett aktiebolag (AB) 

fastän det var ett kommanditbolag (KB) som stod som avtalspart gentemot AB. Personen ifråga 

                                                           
45 Glavå s. 110 f. 
46 Källström & Malmberg s. 23. 
47 DS 2002:56 s. 76; SOU 1993:32 s. 226 f; Sigeman & Sjödin s. 27. 
48 Källström & Malmberg s. 23; Andersson m.fl. s. 77 f. 
49 Andersson m.fl. s. 77 f. 
50 Källström & Malmberg s. 25. 
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var komplementär i KB och var genom avtalet personligt arbetsskyldig, men det vederlag 

personen fick för utfört arbete skulle tillställas KB. 

I en bedömning av om någon utgör uppdragstagare så gäller de tidigare nämnda kriterierna här 

i princip på samma sätt, men i huvudsak motsatsvis. Exempelvis att personen ifråga inte är 

personligt skyldig att utföra arbetet utan kan till fullo delegera det helt åt annan eller delvis 

(t.ex. genom att kontraktera medhjälpare) och att åtagandet att utföra visst arbete kan vara 

begränsat såväl till vissa bestämda arbetsuppgifter, som till den tid under vilken 

avtalsförhållandet gäller. Detta förhållande är av mer tillfällig karaktär, och uppdragsavtalet i 

sig hindrar inte uppdragstagaren från att ingå avtal om att utföra liknande arbete för annans 

räkning.51  

I huvudsak gäller avtalsfrihet på uppdragsavtalen liksom på andra arbetsavtal vilka inte är att 

hänföra till anställningsavtal.52 Därmed äger de ”egentliga” arbetsrättsliga reglerna inte 

tillämpning för uppdragstagare, men enligt Sigeman och Sjödin går det också att tala om s.k. 

jämställda (eller beroende) uppdragstagare vilka är att anse som arbetstagare i tillämpningen av 

lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) enligt 1 § 2 st. nämnda lag. Dessa 

uppdragstagare anses som jämförbara med hänsyn till deras ekonomiska, sociala och 

förhandlingsmässiga ställning. Detta gäller särskilt de som har en småskalig verksamhet och i 

denna oftast eller helt har bara en uppdragsgivare, vilken då får ställning av arbetsgivare. 

Nämnda MBL-regel innebär att ett kollektivavtal kan träffas, vilket sedan kan inkludera villkor 

som garanterar de jämställda uppdragstagarna rätt till liknande rättsskydd och sociala förmåner 

som framgår av t.ex. i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och semesterlagen 

(1977:480) (SemL).53 Sistnämnda lagar omfattar inte uppdragstagare, se 1 § 1 st. LAS 

respektive 1 § 1 st. SemL. 

En gränsdragningsfråga om avtalsförhållandet ska avgöras med utgångspunkt i vad parterna har 

eller, om detta är oklart, presumtivt har avtalat om deras förhållande. Här är det av mindre 

betydelse hur parterna har rubricerat avtalet, utan istället är det avtalets villkor etc., och återigen 

en helhetsbedömning av de relevanta omständigheterna i det enskilda fallet som avgör.54 Vidare 

                                                           
51 SOU 1975:1 s. 722 f; SOU 1993:32 s. 228. Se även Gabinus Göransson & Grape s. 15-17. 
52 Källström & Malmberg s. 23. 
53 Sigeman & Sjödin s. 37 f. 
54 Se Glavå s. 111 med hänvisning till AD 1994 nr 130 där det bl.a. var tvistigt om ett visst avtalsförhållande 

försökte kringgå kollektivavtal. Ett försäkringsbolag hade ingått ett s.k. franchiseavtal med ett aktiebolag vilket 

ägdes av personer som tidigare varit anställda i försäkringsbolaget. Kärnfrågan i målet var om de tidigare 

anställda i själva verket skulle betraktas som arbetstagare för försäkringsbolaget, och vid jakande svar skulle de 

omfattas av kollektivavtal. AD konstaterade bl.a. att det, i princip var utan betydelse att samarbetsavtalet hade 

utformats som ett franchiseavtal, men besvarade ändå kärnfrågan nekande efter utförliga domskäl mot bakgrund 
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anses det ibland intressant att granska hur ett förhållande har utvecklats, och här kan AD 1981 

nr 58 nämnas som exempel.55 En målarmästare fick som provjobb i uppdrag av en kommun att 

måla i ett pensionärsboende. Detta godkändes och kort därefter fick han nya uppdrag. TR ansåg 

att målaren hade anställts av kommunen, och detta med hänsyn till flera omständigheter som 

t.ex. att han i princip jobbat heltid och klargjort att de jobb han utförde åt kommunen hade högre 

prioritet än alla andra jobb. Dessa avsåg mannen t.o.m. att avböja till förmån för jobb åt 

kommunen, enligt hans utsaga. Dock var båda parter på det klara med att det rörde sig om ett 

uppdragsförhållande, eller åtminstone inledningsvis – d.v.s. före målaren ansåg sig rätteligen 

böra vara anställd av kommunen fastän uttryckligt avtal saknades. TR dömde till fördel för 

målaren, och AD fastställde TR:ns dom. 

2.3 Arbetstagarens motpart – arbetsgivaren 

Till skillnad från arbetstagare så kan en arbetsgivare vara såväl fysisk som juridisk person, och 

arbetsgivarbegreppet behöver inte bli mer komplicerat än så att arbetsgivaren är arbetstagarens 

motpart i anställningsavtalet.56 Dessutom tycks begreppet ha vållat färre tillämpningsproblem.57 

Men om det aldrig klargjorts för en arbetstagare om vem som är den faktiske arbetsgivaren så 

kan den som slöt avtalet, och därjämte påstås vara arbetsgivare, ändå bli bunden fastän det 

förelåg en s.k. speciell ställningsfullmakt (också kallad tolerans- eller kombinationsfullmakt). 

Att det här blir utfallet, trots att annan egentligen skulle ha blivit arbetsgivare förutsatt att 

omständigheterna klargjorts för arbetstagaren, anses om inte annat följa av en analog 

tillämpning av reglerna om fullmakt i 2 kap. lagen (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar inom förmögenhetsrättens område (AvtL).58 Ett exempel på när denna situation 

kan uppkomma är när arbetsgivaren har ett fåmansföretag.59 Inom den privata sektorn är det 

annars den fysiska eller juridiska personen som driver verksamheten ifråga som är arbetsgivare, 

alltså t.ex. aktiebolaget eller den fysiska personen som driver ett enskilt bolag eller en enskild 

firma.60 I regel framgår det också klart inom denna sektor vem som är att betrakta som 

arbetsgivare. Särskilt om man ignorerar att det kan förekomma arbetsgivare som är oseriösa, 

                                                           
av utredningen i målet. Se även t.ex. AD 2005 nr 33 där en kommun faktiskt hade rubricerat ett avtalsförhållande 

som en anställning men där den arbetspresterande parten ändå inte ansågs utgöra arbetstagare. 
55 Se Glavå s. 111 f. 
56 Glavå s. 119 f; Adlercreutz & Mulder s. 70 f. Jfr dock Flodgren s. 82 som menar att begreppet arbetsgivare 

blivit mångfacetterat framförallt p.g.a. arbetsrättsliga lagar från 70-talet, och därmed att det ofta är mer 

komplicerat att klassificera vem som är arbetsgivare än att det helt enkelt är motparten i avtalsförhållandet. 
57 Se Glavå s. 119 f. Se dock Adlercreutz, 1964 (framförallt kap. IV) som belyst arbetsgivarbegreppet utförligt. 
58 Se Adlercreutz & Mulder s. 71 och däri hänvisad praxis, t.ex. AD 1976 nr 128. 
59 Flodgren s. 84. 
60 Adlercreutz & Mulder s. 73. 
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vilka av olika anledningar har för agenda att dölja det verkliga arbetsgivarförhållandet gentemot 

sina arbetstagare.61 

2.3.1 Arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

Den som är att betrakta som arbetsgivare har i egenskap av detta ganska fria tyglar till s.k. 

arbetsledningsrätt, alltså att ensidigt besluta i frågor som t.ex. gäller vilka skyldigheter en 

arbetstagare har genom att vara anställd, vad som ingår i dennes arbetsuppgifter och om dessa 

-uppgifter behöver anpassas. Med andra ord, fatta beslut vilka ”mer direkt” gäller en 

arbetstagare, eller mer allmänt att utöva ledning och fördela arbetet.62 Med hänsyn härtill kan 

arbetsledningsrätten karakteriseras som en kompetensnorm, till vilken kan hänföras flera 

frågor, bl.a. om vilket arbete som ska utföras och om vem, var, när och hur detta ska utföras.63 

Enligt etablerad AD-praxis gäller arbetsledningsrätten utan att ett kollektivavtal existerar inom 

aktuellt yrkesområde, och utan att stöd för arbetsledningsrätten finns i ett befintligt avtal.64 Det 

anses irrelevant huruvida en arbetsgivares verksamhet bedrivs privat/kommersiellt, kooperativt, 

ideellt eller offentligt.65 Vidare kan arbetsledningsrätten anses central inom arbetsrätten även 

av två andra anledningar, eller i två andra sammanhang. Dels i ett anställningsförhållande i sig 

eftersom denna samarbetsform bygger på att en anställd är subordinerad sin arbetsgivare (den 

s.k. subordinationsprincipen) varmed den senare bestämmer över vad den anställde har för 

pliktuppfyllelser. Dels med hänsyn till att denna rätt ingår som moment i de objektiva 

avtalskriterierna vilka är relevanta för att fastställa om ett anställningsförhållanden de facto är 

för handen, och vilka jag tidigare redogjort för.66 Arbetsledningsrätten är dock inte oändlig, 

utan blir begränsad av i synnerhet det arbetsrättsliga regelverket, och att -rätten måste förhålla 

sig till såväl lagars, som kollektivavtals, som personliga avtals (t.ex. anställningsavtals) ramar.67 

Vad beträffar hur arbetsledningsrätten är begränsad så skiljer Källström och Malmberg på 

åtgärd vilken är inom ramen för anställningen resp. utom. I fråga om den förstnämnda åtgärden 

så har arbetsgivaren ensam beslutanderätt – ett s.k. arbetsledningsbeslut – vilket kan jämföras 

med när denne fattar ett beslut som inte är inom nämnda ram. Exempel på det senare kan vara 

att en anställd beordras att under mer bestående tid utföra sådant arbete som inte är inom dennes 

arbetsskyldighet vilket rent rättsligt betraktas som att arbetsgivaren skiljer berörd individ från 

                                                           
61 Se Bylund m.fl. s. 18. 
62 Se Källström & Malmberg s. 189-191 och 215. Se också Rönnmar s. 46. 
63 Glavå s. 671. 
64 Se Källström & Malmberg s. 189-191 och 215. 
65 Se Glavå s. 64. 
66 Se Källström & Malmberg s. 72 och 189 f. 
67 Se a.a. s. 70 och 191. Jfr Glavå s. 671 som framhåller att den inte har några ”givna gränser”. 
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dennes anställning.68 En åtgärd av dylikt slag skulle kunna kallas för en s.k. omreglering, 

varmed det är fråga om att ett nytt anställningsavtal ska ingås förutsatt att det härom föreligger 

gemensam partsvilja. Nu nämnda åtgärd bör hållas isär från såväl en ”omflyttning”, varmed 

den anställde flyttas till andra arbetsuppgifter, som en regelrätt omplacering hos aktuell 

arbetsgivare till t.ex. ett annat arbete alternativt annan avdelning eller arbetsplats. Med regelrätt 

omplacering menas att denna, eller rättare sagt att det arbete till vilket omplaceringen sker 

alltjämt ligger inom ramen för arbetsskyldigheten.69 Vidare anses arbetsgivaren ha större 

befogenhet att företa en omflyttning förutsatt att förändringarna, som åtgärden medför, inte är 

av mer permanent karaktär.70 

Inom arbetsledningsrätten ligger också att en arbetsgivare kan, om än bara i viss mån, framställa 

s.k. arbetsreglementen vilka bland annat kan vara mer allmänna ordningsregler eller gälla hur 

ett arbete ska utföras.71 Arbetsgivaren kan ensidigt ändra ordningsregler oavsett tidpunkt, och 

dessa blir inte kopplade till en arbetstagares anställningsavtal. Densamme kan även bestämma 

angående om viss klädsel ska bäras.72 

2.3.2 29/29-principen 

I sammanhanget uppkommer då frågan: Vad ingår i en arbetstagares arbetsskyldighet? Härom 

finns det inte någon allmän reglering inom arbetsrätten, utan istället är det i huvudsak praxis 

som är vägledande. Dock kan en utgångspunkt sägas vara att en anställd är ålagd ”att utföra de 

konkreta arbetsuppgifter [denne] har åtagit sig genom det personliga avtalet”, vilka ska utföras 

på aktuella arbetsplatser och tidpunkter. Denna utgångspunkt anses vara den s.k. primära 

arbetsskyldigheten. Däremot kan tvingande regler från t.ex. lag eller kollektivavtal medföra att 

arbetstagaren inte är skyldig att utföra viss åtgärd. Vidare gäller att vad en person ”måste ha 

antas känt till” i själva anställningstillfället om arbetsuppgifterna, att denne därigenom anses ha 

blivit ålagd att utföra dessa. Om de därefter faktiskt utförs, och utan att invändningar framförs, 

anses de ha godtagits av ifrågavarande arbetstagare att ingå i dennes arbetsskyldighet.73 

Som nämnts kan en arbetsgivare omplacera eller omflytta en arbetstagare. Denna befogenhet 

kan genom kollektivavtal såväl bli än större som mindre eller mer preciserad. Detta gäller sedan 

länge inom svensk arbetsrätt, och i själva verket etablerades den s.k. 29/29-principen redan för 

                                                           
68 Källström & Malmberg s. 191. 
69 A.st.; Adlercreutz & Mulder s. 234 och 236; Rönnmar s. 46 med däri hänvisad praxis. 
70 Källström & Malmberg s. 215. 
71 Se a.a. s. 192 och Rönnmar s. 47. 
72 Rönnmar s. 47. 
73 Se Källström & Malmberg s. 216 f och däri hänvisad praxis, dels AD 1980 nr 149, dels AD 1993 nr 39. Se även 

Rönnmar s. 147 som talar om arbetsskyldighetens kärna, vilken Rönnmar anser ”i stort sett framstår som självklar”. 
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över 80 år sedan genom AD:s principiella uttalanden i AD 1929 nr 29. Principen innebär ”en 

schablontolkning” av vad som ligger i en anställds arbetsskyldighet enligt relevant 

kollektivavtal. Denna tolkning kan påverkas av regler i kollektivavtal eller personliga avtal 

vilka avviker från aktuell tolkning, och principen anses innehålla tre markeringar för vad som 

ingår arbetsskyldigheten för en anställd. Dessa är att arbetet ifråga ska (i) ha ”naturligt 

samband” med vad som anses utgöra arbetsgivarens verksamhet; (ii) företas för dennes räkning; 

och (iii) omslutas av de allmänna yrkeskvalifikationer som den anställde anses besitta. Kriteriet 

”naturligt samband” i (i) sammanfaller med vad aktuellt kollektivavtal har för 

tillämpningsområde, och i övrigt ingår normalt sett i (i) att en anställd inte måste utföra allt 

arbete som bedrivs av arbetsgivaren i dennes verksamhet. Å andra sidan innebär den andra 

markeringen (ii) att det krävs samtycke från en arbetstagare för att dennes 

anställningsavtalsenliga plikter ska kunna överföras till annan arbetsgivare av den nuvarande. I 

detta ligger alltså att arbetsskyldighet inte föreligger för sådant arbete som medför att den 

anställde ska anses som anställd hos annan arbetsgivare. Däremot kan densamme bli beordrad 

av arbetsgivaren att arbeta under ledning av annan, såvida detta görs i arbetsgivarens intresse. 

Sistnämnda markering (iii) tar främst sikte på att den anställde inte ska behöva göra sådant som 

denne kan utföra, exempelvis p.g.a. att denne saknar utbildning till aktuella uppgifter. Men (iii) 

kan anses vara mindre relevant i sammanhanget, då det ligger i arbetsgivarens intresse att denne 

tilldelar arbetsuppgifter till en arbetstagare som också kan utföra dessa.74 

29/29-principen anses utgöra en s.k. allmän rättsgrundsats tillika ett dolt villkor i ett enskilt 

kollektivavtal, och vilket i princip kan tillämpas både för arbetare och tjänstemän, både inom 

arbetsmarknadens offentliga och privata sektor.75 Undantag från denna princip kan följa av ett 

kollektivavtals klausuler, eftersom de kan bestämma vad som ska anses ingå i 

arbetsskyldigheten, d.v.s. innehållet i denna skyldighet.76   

                                                           
74 Se Källström & Malmberg s. 217-219. Se även Rönnmar s. 159. 
75 Se Rönnmar s. 159. 
76 Se a.a. s. 179 med hänvisning till AD:s principiella uttalande i AD 1980 nr 51. 
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3 Relevant juridik på idrottens område 

Det här kapitlet redogör för arbetsrättens, enligt tidigare kapitel, tillämpning på idrottens 

område; och i synnerhet om arbetstagarbegreppet kan tillämpas, och i så fall hur det blir 

tillämpligt på idrottsutövare. Därtill innehåller kapitlet viss associationsrätt – eller egentligen 

mer idrottsliga regler och kommentarer därtill, vilka närmast passar in i detta sammanhang. 

Dessa regler är också relevanta för en idrottsutövare och dennes förutsättningar att ens kunna 

utöva sin idrott, och redogörs för i avsnitt 3.4 nedan.  

3.1 Synen på professionella idrottsutövare 

Idag anses professionella idrottsutövare, åtminstone inom lagidrotterna med störst signifikans 

rent kommersiellt, ha deras resp. idrott som arbetsplats. I linje härmed anses de, ur ett rättsligt 

perspektiv, utgöra arbetstagare vilket bl.a. innebär att de rent principiellt tillerkänns samma 

rättigheter som övriga arbetstagare. Redan för 30 år sedan meddelades den s.k. Benny 

Westblom-domen (RÅ 85 1:39) i vilken det etablerades att idrottsutövare principiellt kan utgöra 

arbetstagare. Samtidigt kan domen anses peka på att rättssystemet successivt förändrats i sin 

syn på att betrakta idrottsutövare som arbetstagare.77 Tidigare var detta något mer oklart, bl.a. 

eftersom en, vid denna tidpunkt aktiv, rättsinstans hade framhållit att inkomster från idrott inte 

kunde hänföras till inkomst av förvärvsarbete. Denna ståndpunkt kan ses mot bakgrund av att 

socialförsäkringsutskottet ansåg att en idrottsutövare inte fick använda sin ersättning som grund 

för framförallt sjukpenning.78 

3.1.1 Benny Westblom-domen och AD 1988 nr 143 

Nämnde Benny var ishockeyspelare (målvakt) i Västra Frölunda IF:s elitserielag under 1970- 

och 1980-tal och uppbar ersättning om totalt 39 645 kr år 1978, varav 30 000 kr betalades ut 

som fast belopp oavsett Benny spelade match eller inte. Utöver det jobbade han deltid och 

tjänade ungefär detsamma som från hockeyn. Riksförsäkringsverket ansåg att Benny var 

beroende av sina hockeyinkomster med hänsyn till deras storlek och argumenterade att hockeyn 

var att betrakta som förvärvsarbete istället för hobbyverksamhet och, som konsekvens av detta, 

att Västra Frölunda IF var skyldiga att betala arbetsgivaravgifter. HFD ifrågasatte om Bennys 

hockeyinkomster verkligen kunde betraktas som huvudsakligen ersättning för hans utgifter i en 

hobbyverksamhet, och dömde följaktligen till nackdel för föreningen; den ansågs vara Bennys 

arbetsgivare. Två ytterligare kommentarer till domen kan nämnas. Dels visar den att vad en 

                                                           
77 Lindholm, 2014 s. 146. 
78 Se a.st. och Lindstedt s. 174 f. Se även bet. 1976/77:SfU8 s. 5 och 9-11, och bet. 1975/76:SfU12 s. 1-4.  
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person erhållit från en idrottsförening i form av ersättning kan jämställas med att personen fått 

betalt för sitt förvärvsarbete såsom anställd.79 Dels visar den, genom sistnämnda aspekt, att det 

stod klart att Benny var att se som arbetstagare både civil- och socialförsäkringsrättsligt.80 

AD 1988 nr 143 är ett annat exempel på där en idrottsutövare betraktades som arbetstagare.81 

Målet gällde en tvist mellan FIBAS (Finspångs Basket) och en jugoslavisk basketspelare om 

anställningsavtalets innehåll, i synnerhet om han var provanställd eller tidsbegränsat anställd. 

Parterna var överens om att en anställning med begränsning förelåg men deras uppfattningar 

avvek om den faktiska begränsningen. AD avgjorde tvisten utan att göra någon sakprövning 

om arbetstagarbegreppet var tillämpligt och kan därför sägas ha accepterat detta.82 

3.1.2 Idrottsutövare som uppdragstagare? 

En idrottsutövare behöver, utifrån arbetsrättslig synpunkt, inte nödvändigtvis utgöra 

arbetstagare. Istället skulle densamme kunna vara uppdragstagare eller amatör, och vid en 

gränsdragning är det omständigheterna i det enskilda fallet som avgör. Jag återkommer till 

denna fråga, men oftast är det fråga om ett uppdragsförhållande när ett anställningsförhållande 

inte anses föreligga.83  

3.2 Arbetsgivare inom idrotten 

Innan jag vidare kommenterar arbetstagarbegreppets tillämpning på en idrottsutövare bör några 

ord sägas om arbetsgivare i idrotten som verksamhetsområde. Framförallt är det 

idrottsföreningar, vilka är s.k. ideella föreningar, som ingår anställningsavtal med 

idrottsutövare och som därmed i regel är att betrakta som arbetsgivare.84  

Sedan 1999 kan dock även ett bolag under vissa förutsättningar bedriva idrottslig verksamhet. 

Detta går till på så vis att en idrottsförening upplåter rätten till deltagande i, det för föreningen 

aktuella specialidrottsförbundets (SF) tävlingsverksamhet till ett idrottsaktiebolag (IdrottsAB). 

Vilket SF det är fråga om beror på idrotten, t.ex. Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) för fotboll, 

och ett idrottsAB kan ägas av en idrottsförening.85 I de fall idrottsAB förekommer är det istället 

de som är att betrakta som arbetsgivare, och de senaste tio åren har mängden IdrottsAB uppgått 

                                                           
79 Backman, 2006 s. 335. 
80 Se Lindquist s. 155. 
81 Lindholm, 2014 s. 143.  
82 Se a.s.t. Se också AD:s dom 13/14, mål nr A 198/12 där en ishockeyspelare ansågs ha blivit avskedad utan laga 

skäl och sålunda ha rätt till skadestånd. Detsamma gällde i Göteborgs tingsrätts dom i mål nr T 2028/05 men för 

en handbollsspelare. Varken AD eller Göteborgs TR gjorde en sakprövning av arbetstagarbegreppet. 
83 Se Lindholm, 2014 s. 142 f. 
84 Se Lindquist s. 141 f. Se också Lindholm, 2014 s. 111. 
85 Se Backman, 2008 s. 28 f och Lindholm, 2014 s. 136 f. Se vidare 11 kap. 3-3 a §§ RF:s stadgar, och t.ex. 21 § 

SvFF:s stadgar och kap. 11 SIF:s stadgar. 
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till 25-30 st. ganska varaktigt. Fluktuationerna beror främst på att vissa bolag gått i konkurs 

samtidigt som andra blivit till.86 Exempel på när ett idrottsAB var arbetsgivare framgår i AD:s 

dom 13/14 i mål nr A 198/12, vilken dom jag återkommer till längre ned. 

3.3 Arbetstagarbegreppets tillämpning på idrottsutövare 

Vid en bedömning av arbetstagarbegreppets tillämpning på en idrottsutövare kan först frågan 

ställas om en anställning föreligger?87 Här bör svaret vara jakande såvida en idrottsutövare 

faktiskt har ingått avtal med en idrottsförening som arbetsgivare för att spela och representera 

denna, det vill säga att idrottsutövaren har anställts av föreningen. Idrottsutövaren är en fysisk 

person, och som nämnts är det mindre relevant hur avtalet har rubricerats varmed ett avtal om 

arbete/anställning skulle kunna rubriceras som t.ex. ett idrottsavtal eller ett spelaravtal.88  

Därefter bör frågan ställas om en idrottsutövare kan anses arbeta i rättslig mening? Kan t.ex. 

fotboll och ishockey anses vara ”arbete i egentlig bemärkelse”? Alternativt: Kan dessa idrotter 

vara arbeten som medför att arbetstagarbegreppet kan bli tillämpligt för den enskilde spelaren, 

ifall ett anställningsavtal föreligger?89 Enligt Lars Hartzell bör frågorna besvaras jakande av de 

flesta – och detta alltså i en bredare bemärkelse såtillvida att professionella elitidrotter i olika 

varianter anses utgöra ett arbete.90 Däremot kan det diskuteras vad som då kan anses omfattas 

av professionell elitidrott, även om det bör vara ganska oomstritt att idrott som sker på den allra 

högsta nivån, t.ex. fotboll i Allsvenskan och ishockey i SHL, omfattas. Men omfattar begreppet 

t.ex. även den näst högsta serien, divisionen eller nivån i professionell elitidrott? Skiljer det sig 

för män och kvinnor? I fotboll är utgångspunkten att alla enskilda utövare som spelar i 

landslaget eller i herrarnas två högsta serier eller i damernas högsta serie är att betrakta som 

”elitspelare”. Men denna definition används även av flera andra lagidrotter vilka organiseras i 

regelbundet utfört seriespel som har ”en geografisk agenda”.91 

3.3.1 Definition på begreppet elitidrott och professionell idrottsutövare 

Det anses svårt att hitta en konkret och allmän definition på begreppet elitidrott, men kan förstås 

som att det omfattar de mest skickliga individerna vilka får de finaste uppdragen och störst 

uppmärksamhet. Det ska också vara enklare att urskilja dessa personer inom idrott, jämfört med 

                                                           
86 Mejlkorrespondens med Karlsson, Thomas, skattejurist på RF. Se även Wikström, Peter, Få idrottsaktiebolag 

engagerar många, Dagens Nyheter (DN), http://www.dn.se/sport/fa-idrottsaktiebolag-engagerar-manga/ (hämtad 

2015-11-19).  
87 Lindholm, 2014 s. 146 f. 
88 Se Lindquist s. 141 och 156. 
89 Se Hartzell s. 87 och Delis & Söderberg s. 82. 
90 Se Hartzell s. 87. 
91 Lindfelt s. 51. 

http://www.dn.se/sport/fa-idrottsaktiebolag-engagerar-manga/
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inom annat, eftersom idrottsutövarna regelbundet producerar mätbara prestationer under 

förhållanden vilka allt väsentligt är lika och möjliga att jämföra rent objektivt.92 Definitionen – 

begreppsbeskrivningen – skulle visserligen kunna sägas underlätta en avgränsning av olika 

nivåer inom en viss idrott, men enligt mig kvarstår alltjämt vissa frågetecken ifråga om de näst 

högsta serierna i andra idrotter än fotboll. En enskild spelare i den näst högsta serien, eller serien 

direkt därunder, kanske inte anses ha det finaste uppdraget men skulle ändå kunna få stor 

uppmärksamhet p.g.a. av sina idrottsliga framgångar liksom att det är lätt att urskilja denna 

spelare från mängden eftersom dennes lag spelar såväl hemma- som bortamatcher regelbundet 

och tillfällen ges till objektivt mätbara prestationer. 

I sammanhanget kan det påpekas att såväl Allsvenskan och Superettan, som SHL och 

HockeyAllsvenskan omfattas av kollektivavtalen som nu gäller för dessa idrotter. Enligt min 

mening bör därmed begreppet elitidrott åtminstone anses omfatta idrottsutövande i dessa serier. 

Dessutom kan jag påminna om det nyssnämnda begreppet elitspelare.  

Det finns också en idrottslig definition av vilken idrottsutövare som är att betrakta som 

professionell, även om den anses bara ha en begränsad rättslig betydelse. Enligt denna 

definition anses idrottsutövaren vara professionell om två förutsättningar är uppfyllda, varav 

den senare är avgörande i bedömningen. Dels ska ett skriftligt avtal föreligga mellan 

idrottsutövaren och en klubb, dels ska den utbetalda ersättningen avseende idrottsutövarens 

idrottsverksamhet vara högre än dennes kostnader för detsamma. Emellertid bör det anmärkas 

att definitionen (på engelska) avser fotbollsspelare, men ur ett idrottsligt perspektiv anses den i 

princip vara allmängiltig.93 Motsvarande definition finns även för ishockeyspelare.94 

3.3.2 Andra faktorer gällande idrottsutövare och arbetstagarbegreppet 

I en rättslig bedömning av arbetstagarbegreppet gäller, enligt mig, i övrigt att idrottsutövaren 

ställer sin arbetskraft till förfogande, d.v.s. presterar åt annan och uppbär ersättning för det, 

samt att personlig arbetsskyldighet föreligger. Därtill gäller att denne inte bör kunna utföra 

arbete åt annan i någon större utsträckning och att det inte går att ersätta den enskilde med tanke 

på hur individuellt dennes arbete åt föreningen är. (Oaktat att en spelare i lagsport, troligen 

framförallt i en matchsituation, nog skulle kunna ersättas med en annan, samtidigt som varje 

                                                           
92 Lindholm, 2012 s. 105. Se vidare Lindfelt s. 3, 10-12 och 26-28. 
93 Se Lindholm, 2014 s. 143 och FIFA, Regulations on the Status and Transfer of Players (oktober 2015) 2 kap. 

(avd.) 2 § 2 p. 
94 Se 2014 IIHF International Transfer Regulations (uppdaterade i maj 2015) II kap. (avd.) 1 §. 
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spelare torde kunna anses vara unik sett till sitt spel eller sitt sätt att utöva aktuell idrott.) Men 

såvitt gäller helheten bör det stå klart att idrottsutövaren är att betrakta som en arbetstagare.95 

3.3.3 Idrottsutövare som sätter sin verksamhet på bolag 

Idag förekommer det också att idrottsutövare sätter sitt idrottsutövande som verksamhet på 

bolag. Enligt Johan Lindholm går det att argumentera mot arbetstagarbegreppets tillämpning 

om det är ett bolag som har avtalat istället för den fysiska personen.96 Å andra sidan är det inte 

helt klarlagt att en idrottsutövare, inom lagidrott, kan sätta sin idrottsliga verksamhet på bolag 

i förhållande till sin arbetsgivare.97 Om ett anställningsförhållande dock faktiskt har förelegat, 

varpå en bolagisering görs, så kan anställningen i princip anses fortlöpa. Anledningen härtill är 

eftersom det krävs mycket rent bevismässigt för att det motsatta ska gälla.98 

3.3.4 Inhyrd idrottsutövare och Brynäsdomen 

Den rättsliga bedömningen av begreppet arbetstagare problematiseras också när idrottsutövare 

hyrs in från bemanningsföretag, vilket var fallet i RÅ 2001 ref. 50.99 I den s.k. Brynäsdomen100 

hade tre utrikesfödda ishockeyspelare hyrts ut för säsongen 1995/1996 till Brynäs IF av ett 

företag från utlandet. Brynäs hade slutit två avtal med varje spelare, dels ett spelaravtal som 

bl.a. reglerade spelarens skyldigheter mot klubben enligt ishockeyförbundets regler, dels ett 

”Contract agreement” som innehöll allmänna villkor och förpliktelser, t.ex. om avtalsperiodens 

längd. Därutöver förelåg avtal mellan Brynäs och företaget, vilka stadgade att Brynäs hyrde på 

villkoren i tidigare nämnda avtal. Liksom att företaget hade anställningsavtal med spelarna. 

Kärnfrågan i målet var om Brynäs var att betrakta som arbetsgivare. HFD gjorde en 

helhetsbedömning och tog inte minst fasta på det ekonomiska och sociala ansvar som Brynäs 

tog för spelarna samt att Brynäs erhöll spelarnas arbetsresultat. Följaktligen ansågs Brynäs ha 

haft ställning som arbetsgivare.  

3.3.5 Elitdomarna i handboll versus Svenska Handbollsförbundet 

I oktober 2010 meddelade Stockholms TR en dom i ett tvistemål där två elitdomare i handboll 

(härefter ”elitdomarna”) sökte skadestånd från SHF för att bl.a. felaktigt ha avskedats.101 Upp 

                                                           
95 Se Delis & Söderberg s. 85 f.  
96 Se Lindholm, 2014 s. 147 f. Jfr dock NJA 1996 s. 311.  
97 Mejlkorrespondens med Karlsson, Thomas, skattejurist på RF. Jfr dock Löfgren s. 200-202 som, med hänvisning 

till Brynäsdomen anser att det inte är omöjligt för en lagidrottare att sätta sin verksamhet på bolag, även om det är 

lättare för en individuell idrottare. Omständigheterna i ett enskilt fall får avgöra. Jfr dock även Adolfsson s. 639 

som anser att generellt sett inget hindrar ett bolagiserande av en hockeyspelare. 
98 Se Adolfsson s. 637. 
99 Se Lindholm, 2014 s. 147 f och AD 1994 nr 30 i not 35 ovan. 
100 Backman, 2006 s. 412 ff. 
101 Se Stockholms tingsrätt dom i mål nr 12037-09 och 12038-09. 
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intill denna tidpunkt förelåg anställningsförhållanden visavi SHF, enligt elitdomarna. SHF 

delade inte denna bedömning och bestred käromålet eftersom elitdomarna felaktigt förutsatt att 

ett anställnings- eller annat avtalsförhållande var för handen, när det aldrig varit fråga om dylik 

rättslig relation. Istället utförde elitdomarna sin uppgift inom ramen för ett förtroendeuppdrag 

som en domare frivilligt åtagit sig utöver sitt ordinarie förvärvsarbete. 

TR började med att hänvisa till vissa av AD:s principiella uttalanden i AD 1996 nr 135, vilka 

jag tidigare redogjort för, angående förutsättningen för att arbetstagarbegreppet ska kunna 

aktualiseras; främst att ett avtal är för handen. TR konstaterade sedan att uppdraget att verka 

som idrottsdomare är ett förtroendeuppdrag till sin karaktär, och att denna uppgift i princip inte 

utförs av anställda idrottsdomare i Sverige, dock med undantag för vissa domare i fotboll och 

ishockey. Enligt TR var det ”utomordentligt osannolikt” att SHF skulle anställa domare utan 

tidsbestämning p.g.a. den fysiska förmåga som måste krävas av elitdomare i handboll.  

Därefter resonerade TR kring om elitdomarna kunde anses ha anställts genom konkludent 

handlade. Båda uppgav att de föreställt sig att det förelåg ett anställningsförhållande med SHF, 

vilket TR dock ansåg inte ha styrkts i målet fastän den ena elitdomaren (MJ) skulle ha uttryckt 

sin föreställning till en person som, åtminstone tidigare varit engagerad i SHF:s 

domarkommitté. Dessutom beaktade TR att en domarekollega till elitdomarna i sitt vittnesmål 

uppgett att han inte delade föreställningen om att handbollsdomare anställs av SHF. Varpå det 

till sist inte ansågs bevisat att MJ gett besked om sin föreställning varken till personen som varit 

engagerad i domarkommittén eller till annan inom SHF med ledande befattning. 

Till sist prövade TR om SHF ”ändå hade bort inse” att ett anställningsförhållande uppstått med 

resp. elitdomare, och detta oavsett – enligt den tolkning som TR gjorde utifrån grunderna för 

käromålet – om elitdomarna själva betraktat sig som SHF:s arbetstagare före den föreliggande 

tvisten uppstod. TR följde upp med en prövning av de tidigare nämnda objektiva 

avtalskriterierna (vilka jag redogjorde för i tidigare avsnitt) i förhållande till att elitdomarna 

utfört arbetsinsatser av mer ideell karaktär, och konstaterade att den s.k. arbetsskyldigheten de 

facto inte förelåg för elitdomarna. Framförallt eftersom det enligt TR inte gick att likställa 

arbetsskyldighet med att elitdomarna ansåg sig ha haft skyldighet att åta erbjudna 

domaruppdrag, med den konsekvensen att de inte skulle få fler erbjudanden om de motsatt sig 

denna skyldighet. Därtill konstaterade TR att elitdomarna inte varit hindrade att samtidigt utföra 

likartat jobb åt annan, och att de huvudsakligen hade annan försörjning, varefter TR slutligen 

dömde till nackdel för elitdomarna. 
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3.3.6 Gränsdragningen mot uppdragstagare? 

Såvitt gäller gränsdragningen mot uppdragstagare anser Lindholm att ifråga om många idrotter, 

och framförallt lagidrott, talar omständigheterna för att förhållandet mellan en idrottsförening 

och en anlitad idrottsutövare är att anse som ett anställningsförhållande. Lindholm räknar upp 

flera faktorer såsom att idrottsföreningen normalt har kontroll och utövar ledning över sina 

anknutna idrottsutövare, och betalar ut fasta ersättningar till dem. Samt att idrottsutövaren är 

knuten under en längre tid till idrottsföreningen och förhindrad att utföra liknande uppgifter åt 

andra idrottsföreningar. Om en anlitad idrottsutövare inte skulle arbeta heltid, alternativt att 

denne inte enbart kan försörja sig genom sin ersättning från idrotten, behöver detta i sig inte 

utesluta att idrottsutövaren är att betrakta som arbetstagare. För övrigt är det inte helt ovanligt 

inom flera idrottsformer att aktuell ersättning inte är tillräcklig för att försörja den enskilde 

idrottsutövaren.102 Handboll är ett exempel.103 

Däremot kan emellertid det motsatta sägas gälla om individuella idrotter, främst då de enskilda 

utövarna normalt sett har ett väldigt stort inflytande liksom kontroll över när, var och i hur stor 

omfattning deras idrottsliga verksamhet utövas. Samtidigt är deras utbetalade ersättning i regel 

mer lik ersättning för kostnader istället för att utgöra lön. Det ska dock nämnas att dessa utövare 

på liknande sätt kan vara exklusivt knutna till en idrottsförening under en längre tidsperiod.104 

3.4 Om förhållandet mellan idrottsföreningen och medlemmen 

Förhållandet mellan en professionell idrottsutövare och idrottsförening vilar på avtalsrättslig 

grund, vilken främst omfattar det anställningsavtal som föreningen sluter med 

idrottsutövaren.105 Detta avtal kan i sin tur vara anknutet till ett kollektivavtal. Emellertid ingår 

även det medlemsavtal som sluts mellan parterna för att spelaren ska kunna representera och 

spela för föreningen. Det här avtalet kan sägas komplettera föreningens aktuella stadgar, och 

förpliktar spelaren att följa dem utöver avtalets klausuler. Nämnda stadgar kan även integrera 

andra källor, t.ex. RF:s stadgar, samtidigt som det är ovanligt att kompletteringar tillförs till 

medlemsavtalet. Slutligen råder det enighet om att avtalsförhållandet uppstår när en 

idrottsförening godkänner en persons medlemsansökan.106 Det här behöver dock inte betyda att 

ett skriftligt avtal föreligger, men mellan aktuell förening och varje aktiv idrottsutövare kan ett 

sådant rekommenderas. Inte minst om den aktive är professionell idrottsutövare och – eller 

                                                           
102 Se Lindholm, 2014 s. 147. 
103 Mejlkorrespondens med Karlsson, Thomas, skattejurist på RF. 
104 Se Lindholm, 2014 s. 147. 
105 Se Lindquist s. 150 och 156. 
106 Se a.a. s. 150 och 159-162, Backman, 2008 s. 26 och Lindholm, 2014 s. 60 f och 109-111. 
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annars – när ekonomiska åtaganden finns med i bilden, då ett skriftligt avtal klargör rättigheter 

och skyldigheter för alla parter. Som antytts kan man skilja på medlem som är aktiv utövare 

resp. inte aktiv, då en förenings stadgar i huvudsak reglerar förhållandet till alla medlemmar.107 

Vidare kan det påpekas att idrottsutövare som ingår anställningsavtal med en idrottsförening, 

eller ett idrottsAB, därutöver också måste vara antagen som medlem i aktuell idrottsförening 

för att faktiskt få delta i tävlingsverksamheten inom ifrågavarande idrott. Föreningen ska i sin 

tur ingå, d.v.s. vara medlem i det relevanta idrottsförbundet (t.ex. SvFF för en fotbollsförening) 

vilket organiserar tävlingsverksamheten, och som därtill kan besluta om ytterligare 

förutsättningar för en enskild idrottsutövare att få delta i tävlingsverksamhet.108 Som exempel 

kan nämnas att landslagsspelare i fotboll måste vara svensk medborgare.109 

Observera att det går att skilja på obligatoriska och frivilliga avtal inom vissa idrotter, där det 

s.k. spelaravtalet inom ishockey är exempel på ett obligatoriskt avtal vilket reglerar ett rent 

idrottsligt rättsförhållande mellan en förening och en spelare ifråga. Ett frivilligt avtal, däremot, 

kan det anses ha varit fråga om i Brynäsdomen där de inhyrda spelarna hade tecknat ett 

”Contract agreement” med Brynäs IF som innehöll allmänna villkor m.m. Detta avtal brukar 

huvudsakligen innehålla uppgifter av ekonomisk karaktär, och vilket därmed kan sägas 

komplettera ett befintligt anställningsavtal.110 Enligt SIF:s tävlingsbestämmelser är 

spelaravtalet en grundläggande förutsättning för att en ishockeyspelare ska kunna representera 

en svensk klubb och spela ishockey i förbundsserier (t.ex. SHL), J20 Elit och J18 Elit, eftersom 

spelaren ifråga registreras för en förening. Det här gäller oavsett spelarens härkomst, och om 

ett gällande spelaravtal saknas så är en spelare fri att representera ny förening.111 Spelaravtalet 

existerar för fotbollen också och bör i princip anses fylla samma funktion där som i ishockey. 

Det definieras i SvFF:s representationsbestämmelser som ett ”[a]v SvFF upprättat skriftligt 

obligatoriskt standardkontrakt endast för professionella spelare”. I dessa bestämmelser anges 

också uttryckligen vilka villkor som alltid måste finnas med i spelaravtalet, t.ex. uppgift om 

ekonomiska villkor, vilket därmed verkar vara en skillnad mot vad som gäller inom ishockey.112 

                                                           
107 Se Malmsten & Pallin s. 133. 
108 Se Lindholm, 2014 s.60 f och 111 och 12 kap. 3 § RF:s stadgar samt t.ex. 20 § SvFF:s stadgar jämte 4 § SvFF:s 

tävlingsbestämmelser. Se även § 10:6 sjätte stycket SIF:s stadgar där det stipuleras att medlem måste ha 

medgivande från föreningsstyrelsen för att få delta i tävling eller uppvisning. Alternativt från sektionsstyrelsen, 

om denna av föreningsstyrelsen har delegerats rätten att ge medgivande. 
109 Se 20 § andra stycket SvFF:s stadgar och 5 § femte stycket SvFF:s tävlingsbestämmelser. 
110 Se Ågren s. 78-80. 
111 Se §§ 4:1 och 4:2 i SIF:s tävlingsbestämmelser. 
112 Se vidare främst 2 kap. 13-15 §§ i SvFF:s representationsbestämmelser och avsnittet ”Begrepp” i dessa 

representationsbestämmelser. 
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3.5 Om en idrottsutövares arbetsskyldighet och situationen vid sjukdom 
eller skada 

Det här avsnittet beskriver vad en idrottsutövare kan anses ha för arbetsskyldighet och de 

arbetsuppgifter som ingår i denna, samt hur situationen kan se ut för denne när sjukdom eller 

skada föreligger. Min beskrivning sker dels utifrån vad som framgår av befintliga 

kollektivavtal, dels utifrån de konkreta exempel jag erhållit från lagidrotterna ishockey och 

fotboll från fem klubbar från vardera idrotterna; fem från SHL och fem från Allsvenskan. 

Beträffande kollektivavtalen redogör jag även för andra relevanta klausuler. 

3.5.1 Kollektivavtal inom ishockey och fotboll 

Inom lagidrotterna ishockey och fotboll finns det för närvarande tre gällande kollektivavtal 

varav två är inom ishockey för de två högsta serierna. Härefter kallar jag kollektivavtalet för 

SHL för ”Hockeyavtal 1” och kollektivavtalet för HockeyAllsvenskan för Hockeyavtal 2, 

medan jag kallar kollektivavtalet inom fotboll för Fotbollsavtalet.113  

Avtalsparter i Hockeyavtal 1 och 2 är å ena sidan Unionen/Sveriges ishockeyspelares 

Centralorganisation (SICO) och å andra sidan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott - 

Utskottet för elitishockey. Båda avtalen avser allmänna anställningsvillkor för ishockeyspelare 

i Sverige, men bara för spelare i SHL resp. HockeyAllsvenskan. Enligt § 1 Hockeyavtal 1 

omfattas ”alla arbetsgivare och anställda ishockeyspelare i ishockeyklubbar/-föreningar oavsett 

juridisk organisationsform som är anslutna till Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrotts 

utskott för elitishockey och som är ägare av Svenska Hockeyligan AB”.  

Hockeyavtal 2 omfattar, enligt § 1, på samma vis ”alla arbetsgivare och anställda 

elitishockeyspelare i ishockeyklubbar/-föreningar […] som är ägare av HockeyAllsvenskan 

AB”.  HockeyAllsvenskan definieras som ”alla nationella serier, playoff- och kvalmatcher samt 

ev. framtida nya tävlingsformer som enligt Svenska Ishockeyförbundets Seriebestämmelser 

utgör del av eller syftar till spel i Sveriges näst högsta liga i ishockey”.  

Av § 2 Hockeyavtal 1 framgår att denna paragraf gäller istället för LAS regler om 

anställningsformer m.m. Enligt § 2 mom. 1 är anställningen tidsbegränsad, i regel för ett eller 

två år i taget även om avtal såväl på längre som kortare tid kan slutas mellan arbetsgivaren och 

spelaren. Av § 3 följer vissa förpliktelser på en ishockeyspelare, bl.a. enligt § 3 mom. 2 om 

                                                           
113 Se Fotbollsavtalet här http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2012/05/Slutligt-kollektivavtal-

SFS-SEF-2012-05-01-2015-12-31.pdf och Hockeyavtal 1 här http://sico.nu/media/Kollektivavtal-SHL.pdf och 

Hockeyavtal 2 här http://sico.nu/media/3232_avtalsuppgorelsen-aa-hockeyallsvenskan_2015-2016.pdf (hämtade 

2015-12-03). 

http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2012/05/Slutligt-kollektivavtal-SFS-SEF-2012-05-01-2015-12-31.pdf
http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2012/05/Slutligt-kollektivavtal-SFS-SEF-2012-05-01-2015-12-31.pdf
http://sico.nu/media/Kollektivavtal-SHL.pdf
http://sico.nu/media/3232_avtalsuppgorelsen-aa-hockeyallsvenskan_2015-2016.pdf
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arbetsuppgifter att spelaren ska delta i all den ishockeyverksamhet och utföra de övriga 

arbetsuppgifter som denne åläggs av arbetsgivaren. Dessa uppgifter ska dock ha ”anknytning” 

till anställningen, t.ex. reklam och sponsoraktiviteter. Enligt § 3 mom. 3, om bisysslor, får en 

spelare inte utföra arbete eller bedriva ekonomisk verksamhet för en annan arbetsgivare, eller 

på egen hand, i konkurrens med sin nuvarande arbetsgivare. En spelare är även förhindrad att 

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

I Hockeyavtal 2 återfinns en § 2 om anställningsform m.m., vilken är identisk som § 2 i 

Hockeyavtal 1. Detsamma gäller § 3 med undantag för att det finns ett uttryckligt krav om att 

ev. bisysslor ska anmälas, vilket alltså skiljer sig mot för en spelare i SHL. Anledningen härtill 

torde kunna vara den att det kanske är mindre sannolikt att en spelare i SHL har en bisyssla. 

Inte minst med tanke på att SHL faktiskt är högsta serien och att löneläget torde vara större. 

Fotbollsavtalet ingicks mellan Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska Fotboll 

Spelare (SFS), även om Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott resp. Unionen blev 

avtalsparter genom att Fotbollsavtalet, enligt § 1 förhandlingsprotokollet från den 10 maj 2012, 

antogs av de båda sistnämnda parterna. Fotbollsavtalet – även detta ett tjänstemannaavtal – 

utgör bilaga 1 till nämnda protokoll.114 Av 1 § i protokollet framgår att detta äger företräde 

framför bilaga 1, om en fråga skulle vara dubbelt reglerad och oklarhet uppkommer.  

Av 1.1 första stycket i Fotbollsavtalet framgår att det omfattar ”alla till SEF anslutna 

fotbollsföreningar och IdrottsAB i deras egenskap av arbetsgivare och hos dessa anställda 

fotbollsspelare som är professionella enligt [SvFF] vid varje tid gällande bestämmelser härom. 

SEF åtar sig att tillämpa avtalet även beträffande spelare som inte är medlemmar i SFS.” 

Därefter finns ett andra stycke i 1.1 som utökar avtalets omfattning, eftersom det också 

innefattar en professionell spelare som är anställd av ett IdrottsAB eller en fotbollsförening 

även om aktuell motpart inte är ansluten till SEF. Däremot måste åtminstone motsvarande 

fotbollsförening (eller vice versa) vara ansluten till SEF, och eftersom SEF företräder alla 

föreningar inom Allsvenskan och Superettan gäller avtalet för spelare och arbetsgivare i nu 

nämnda serier.115 Enligt SvFF:s representationsbestämmelser anses en spelare vara 

                                                           
114 Förhandlingsprotokollet återfinns på http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2012/05/Slutligt-

kollektivavtal-SFS-SEF-2012-05-01-2015-12-31.pdf  (hämtad 2015-12-03). 
115 Se http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2009/06/%C3%96verenskommelse-Fotbollsprot-

1311291.pdf och http://www.svenskelitfotboll.se/om-sef/ (hämtade 2015-11-19). 

http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2012/05/Slutligt-kollektivavtal-SFS-SEF-2012-05-01-2015-12-31.pdf
http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2012/05/Slutligt-kollektivavtal-SFS-SEF-2012-05-01-2015-12-31.pdf
http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2009/06/%C3%96verenskommelse-Fotbollsprot-1311291.pdf
http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2009/06/%C3%96verenskommelse-Fotbollsprot-1311291.pdf
http://www.svenskelitfotboll.se/om-sef/
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professionell om dennes lön eller annan inkomstskattepliktig förmån uppgår till totalt 3 000 kr 

eller mer. Ersättningen ska härröra från förening under ett kalenderår.116 

Under avsnitt 2 återfinns förpliktelser på fotbollsspelaren och 2.1 handlar om lojalitet medan 

2.2 om bisysslor, och båda avsnitt motsvarar i princip vad som gäller i kollektivavtalen för 

ishockey förutom att begreppet ”fotbollsverksamhet” införts. Även 3.1.1 om arbetsuppgifter är 

en klausul med samma innehåll med den modifiering jag precis nämnde. Däremot framgår det 

under avsnitt 4 att arbetsgivaren och spelaren når en individuell överenskommelse vad gäller 

lön och ev. andra anställningsförmåner. Denna överenskommelse torde infogas i eller 

åtminstone utgöra del av anställningsavtalet, vilket avtal enligt 5.1.1 får ingås för en period om 

max (5) fem år för myndiga spelare. Alltså är även en anställning inom fotboll tidsbegränsad. 

3.5.2 Exempel från ishockey 

Inom ishockeyn gäller i allmänhet att en idrottsutövare anställs som ishockeyspelare och har 

att utföra de arbetsuppgifter som uttryckligen anges i kollektivavtalet.117 För ishockeyklubb 

1:s del gäller därtill, generellt, att en spelare ska vara tillgänglig för sponsoruppdrag och andra 

uppdrag som klubben har, eller samarbetar med, i PR-sammanhang. Dessa ska dock ligga på 

en rimlig nivå eftersom de inte får inkräkta på huvudarbetsuppgiften; själva ishockeyspelet. 

Respondenten menar att det där måste denne styra då spelarna annars skulle kunna vara ute på 

flera uppdrag, och denne motsätter sig till att spelarna har lite att göra vilket vissa kan påstå. 

Enligt respondenten är det fråga om otroligt mycket träning, ”vi pratar ju arbetsdag här” och 

utöver det är spelarna t.ex. engagerad i ett särskilt uppdrag varje måndag där de besöker 

skolor, vilket kan ta timmar i anspråk. Sedan tillkommer marknadsuppdrag, sjukhusbesök 

m.m. Respondenten påpekar dock återigen att det måste finnas en balans mellan alla dessa 

uppdrag och ”[vår] huvudarbetssyssla som är att leverera resultat”. Utöver all fysträning ingår 

även teori i arbetsuppgifterna under en arbetsdag, vilket t.ex. kan vara videoanalys i grupper 

där spelarna tittar på sina byten och nerklippta situationer. Däremot anses 

rehabiliteringsträning inte ingå arbetsuppgifterna eftersom ”du är ju sjukskriven, och 

rehabträning är nånting som sker som på vilket annat jobb som helst. Är du sjukskriven, vilket 

du även är för en hockeyskada så kan du vara här och rehabträna om du är sjukskriven. Men 

då rehabtränar du”. Respondenten påpekar också att ”vi [är] otroligt noga med att när 

vederbörande är sjukskriven så är du ju inte ute och, vederbörande är inte ute på uppdrag i 

skolorna och han är inte ute på marknadsaktiviteter”, och att ”det enda han gör under 

                                                           
116 Se avsnittet ”Begrepp” i SvFF:s representationsbestämmelser. 
117 Se t.ex. Bilaga 9 Ishockeyklubb 4. 
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sjukskrivningen det är å rehabträna […] annars är det ju så att, tycker vi att det [t.ex. ett 

uppdrag] är så viktigt då ska han ju vara deltidssjukskriven kan man säga”. 

Vidare anses en spelare vara fullt frisk när denne är matchklar, vilket innefattar ”tacklingsbar” 

och att ”då är han med fullt ut, men […] har han varit sjukskriven i åtta veckor så är han inte 

[nödvändigtvis] spelklar den veckan, utan det kan ta en vecka till […] då är han ju i alla fall 

friskskriven […] Plus att vi då också kan använda honom, då är han avförd från sjuklistan. Då 

kan han vara med på alla uppdrag också ”.118 

Inom ishockeyklubb 2 gäller däremot, vid skada, att ”en spelare ska rehabträna […] även ingå 

i den ordinarie verksamhet han kan och som inte förhindras av skadan”. Exempel på sådan 

verksamhet, utöver tränings- och matchspel, är ”[v]issa aktiviteter med våra partners samt 

välgörenhetsprojekt”. Slutligen besvarades frågan om när en spelare anses vara fullt frisk på 

följande vis: ”Delad fråga men sam[m]antaget är det när han är disponibel för match”.119 

Respondenten från ishockeyklubb 3 tycks instämma i att rehabiliteringsträning ska anses ingå 

i arbetsuppgifterna: ”man vill ju ha spelarna i spel, alltså. Och i det ingår ju, är du då skadad 

eller, så ingår ju träning att kunna göra det spelet bra eller att du kan förbereda [respondenten 

kan ha sagt förebygga] skador, förlänga din karriär och så vidare […] det är ju som en 

verksamhet som ingår i totalen, det är ju inte som egentligen det man har betalt för, om du 

förstår vad jag menar […] det som möjliggör för oss är ju om spelaren är tillgänglig för spel, 

och kan han inte spela sina matcher, ja då har vi ingen nytta av honom”. 

Respondenten framhävde egentligen redan direkt i intervjun sin syn på ishockeyspelaren och 

dennes anställning, vilken fokuserade främst kring spelarens lön och att spelaren är att 

jämföra med en artist: ”alltså, de har ju oftast en ganska bra lön […] vi betalar ju framförallt 

för att de ska vinna matcher åt oss […] Alltså att de ska vara med i vårat representationslag 

och vinna matcherna […] Man betalar ju inte till ett rockband för att de övar, [utan] för att de 

[…] ska göra en bra konsert”. Respondenten menade att klubbens affärsverksamhet går ut på 

att laget presterar och attraherar folk, framförallt mer frekventa supportrar, till matcherna. Om 

en spelare blir skadad så sägs denne kunna ”vara med och lyssna litegrann och han kanske 

kan vara med och prata för någon sponsor och så, men det är mer […] kuriosa. Det primära är 

ju att vi vill ha de […] Friska och spela”. För att den enskilde spelaren ska möjliggöra att laget 

                                                           
118 Bilaga 6 Ishockeyklubb 1. 
119 Bilaga 7 Ishockeyklubb 2. 
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vinner sina matcher måste denne träna, resa, delta i taktikgenomgångar o.s.v. men spelarna får 

betalt för att hjälpa klubben att vinna sina matcher, ”det är därför de har den lönen”. 

När jag frågade om kriteriet matchklar så instämde respondenten med att det är det som gäller 

och replikerade med en analogi ”så är det […] jag menar […] du anses ju inte att du kan jobba 

på dagis och sitta i eget rum för att du har problem med att höra barnljud, för du är på jobbet, 

alltså förstår du, va […] Du är ju på jobbet men å du gör ju inte ditt jobb så att säga. Du måste 

kunna slutföra det du [ohörbart]. En artist får ju inte betalt för att han repar, han får ju betalt 

för […] konserter.” Jag påpekade dock att det skulle kunna finnas mer administrativa 

uppgifter för en dagisfröken, varpå respondenten återkopplade till vad en spelare får betalt för 

och sade att ”när man kommer kanske till dithän att de måste avsluta sin karriär eller […] om 

lönerna skulle vara reglerade på det sättet.120 

Även inom ishockeyklubb 4 anses rehabiliteringsträning ingå i en spelares arbetsuppgifter, och 

under tiden som dylik rehab pågår händer det att en spelare deltar i t.ex. en sponsorträff. 

Respondenten ville dock främst betona att arbetsuppgifterna, enligt anställningsavtalen, är ”att 

medverka i all den ishockeyverksamhet som arbetsgivaren ålägger spelaren […] att utföra de 

övriga arbetsuppgifter som arbetsgivaren ålägger honom och som har anknytning till hans 

anställning”. Enligt respondenten ingår även marknadsföring i arbetsuppgifterna.121 

Intervjun kompletterades av ett mejl från klubbens doktor, och där sägs arbetsuppgifterna vara 

”[a]nställning […] med syfte att spela ishockeymatcher i A- laget, i elitserien. Spelaren 

ansvar[ar] för uppbyggnad och underhåll av [en god fysisk och psykisk] status samt ett 

professionellt förhållningssätt på och utanför banan. Spelaren understöds genom att delta i 

regelbunden handledd isträning och fysträning individuellt och tillsammans med laget. […] 

Ishockeyspelaren ska även delta i representationsuppdrag på anmodan av arbetsgivaren, men är 

[inte] primärt anställd för [detta]. Om spelaren är skadad görs en bedömning om det finns 

medicinska hinder att delta i andra uppdrag än matchverksamheten”. Skulle en spelare bli 

skadad förväntas han ”ha ett aktivt förhållningssätt till rehabilitering [vilket] innefattar 

[bedömning], behandling, individuell [rehabiliteringsträning], integrerad rehab träning på och 

utanför is. Föreningen bistår med ett multiprofessionellt rehabteam för att optimera 

tillfrisknande och bibehållen långsiktig hälsa och spelbarhet”.122 

                                                           
120 Bilaga 8 Ishockeyklubb 3. 
121 Bilaga 9 Ishockeyklubb 4 intervju 1. 
122 Bilaga 9 Ishockeyklubb 4 mejl. 



    

39 
 

I mejlet bifogades också klubbens sjukskrivningsrutin, där det bl.a. framgår att ”[s]kadad 

spelare bedöms av Medicinska teamet för diagnos, prognos, konsekvensanalys och 

rehabiliteringsplanering för att återfå hälsa. […] Sjukanmälan upphävs när han åter är kan 

konkurrera om en plats i laget. […] Om sjukfallet fortsätter efter 90 dagar har spelaren rätt till 

ekonomisk ersättning via privat försäkring SEB.” Till sist, angående ett sjukdomsfall på över 

90 dagar, anges det att ”[a]rbetsgivaren bistår spelaren med att söka ersättning. Sjukdom styrks 

med kopia av läkarintyg från första sjukdag”.123 

Intervjun med respondenten från ishockeyklubb 5 började med att denne utgick från ett 

hypotetiskt scenario i vilket en spelare är skadad. Respondenten uttryckte att ”[o]m vi utgår 

därifrån så, då blir ju, då är ju killen inte spelbar i match” och vid detta tillfälle anses han inte 

vara arbetsför”. Klubben har då ”ett maskineri som snurrar igång hur vi ska hantera det 

internt”, och när spelaren ”mår lite bättre” testas denne i olika matchliknande situationer 

under träning, varpå han anses vara arbetsför igen när han är ”grön, nu kan han spela, och då 

kan han spela”. Under tiden som en spelare inte är arbetsför kan han t.ex. bli intervjuad under 

hemmamatcherna i jumbotronen, vilket anses vara en arbetsuppgift som ingår inom ramen för 

anställningen. Däremot åligger det inget tvång för spelaren att befinna sig på 

hemmamatcherna utan han är där av eget intresse, bl.a. eftersom han fortfarande vill ”vara en 

del av laget” även om han inte är arbetsför och bedriver rehabiliteringsträning istället. Ifråga 

om denna träning så ansåg respondenten att ”det ligger inte i arbetsuppgifterna uttalat, men 

samtidigt ligger det ju i spelarens egna intresse att så snabbt som möjligt komma tillbaka hos 

arbetsgivaren”. Respondenten menade att ”[v]i har ju inget ansvar att erbjuda 

rehabiliteringsplan, men det är ju självklart att vi gör ju det, för vi vill ju ha den anställde i 

arbete så snabbt som möjligt och spelaren har ju då ett eget intresse i det”. 

Vidare så gjorde respondenten skillnad på en spelare är sjuk eller skadad, eftersom denne inte 

deltar på sponsorträffar eller liknande uppdrag vid förstnämnda situation. Om en spelare 

istället är skadad, t.ex. med ett brutet finger som förhindrar matchspel, kan spelaren delta i 

dylika arbetsuppgifter, men respondenten klargjorde inte om det faktiskt förelåg en skyldighet 

att delta. Å andra sidan hade klubben klart med sponsorschemat på årsbasis, från april till 

april, och ofta kan en spelare ha ansvar för vissa träffar eller att en viss sponsor har ”tingat” en 

viss spelare. Respondenten menade att en spelare ofta kan känna ett större ansvar för en 

sponsorträff om den äger rum under den tid som spelaren är skadad. I sammanhanget 

                                                           
123 Bilaga 9 Ishockeyklubb 4 mejl. 
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uttryckte också respondenten att ”ofta tycker personen själv att det är ganska kul och vara 

med och vara en del av laget”, respondenten ansåg inte att spelaren då arbetar fastän han är 

sjukskriven. Enligt respondenten hade det också förekommit med skadade spelare som hjälpte 

till i juniorlagen, t.ex. i vissa speltekniska moment som powerplay. Men detta anses inte ingå i 

arbetsskyldigheten, utan snarare att spelaren hjälper till p.g.a. att denne upplever viss tristess 

av att behöva vara sjukskriven, vilken särskilt kan uppkomma efter några veckor med gips. 

En spelare i klubb 5 anses vara arbetsför igen när denne är ”spelduglig”, därmed 

uttagningsbar till match igen. Kriteriet ”spelduglig” anses dock inte vara synonymt med att 

vara fullt frisk, eftersom en spelare t.ex. skulle kunna spela med ett brutet finger, varför 

respondenten snarare ville tala om tillräckligt frisk för sin tjänst, rent hockeymässigt. Därefter, 

angående möjligheten till omplacering eller om spelaren ska ses mot arbetsmarknaden i stort, 

uttalade respondenten bl.a. att ”problemet är ju att ofta, en hockeyspelare har ju väldigt smal 

utbildning […] är ju utbildad till att vara hockeyspelare, det är ju om jag hade vart en [annan] 

arbetsgivare, det är ju svårt att matcha den profilen kanske med den tjänsten som finns på 

arbetsmarknaden […] såsom förening, det är ju, vi har ju inte nå liknande tjänst utan det blir 

ju en helt annan tjänst, med helt andra förutsättningar, det kan ju vara så att spelaren matchar 

och skulle kunna jobba inom en annan tjänst, oftast ser den lönebilden lite annorlunda ut än en 

spelares lönebild”. Respondenten jämförde också med en arbetstagare inom 

ekonomiavdelningen: ”det är ju inte säkert att man kan göra om han eller henne till 

hockeyspelare […] ännu svårare”.124 

Slutligen kan i sammanhanget viss ny praxis nämnas, nämligen AD:s dom 13/14 i mål nr A 

198/12 med vilken jag vill exemplifiera att en idrottsutövare inte enbart kan anställas i det 

specifika syftet att spela ishockey, utan också att avtalet kan gälla ishockeyspel i en särskild 

serie. Målets bakgrund var att en visstidsanställning hade kommit att upphöra två år för tidigt, 

varpå en tvist uppstod bl.a. om hur avtalet upphörde. Enligt avtalets rubrik gällde det specifikt 

för ishockeyspel i Elitserien125, och arbetsgivaren (Djurgården Hockey AB) argumenterade 

för att det upphörde eftersom klubben blev nedflyttad till HockeyAllsvenskan. Djurgården 

menade att avtalet reglerade detta eventuella scenario – ingen av parterna hade en tanke om 

att klubben skulle bli nedflyttad – men något sådant villkor fanns inte. AD ansåg att 

Djurgården inte hade styrkt sitt påstående, framhöll därtill att ”det i målet [inte har] 

                                                           
124 Bilaga 10 Ishockeyklubb 5. 
125 SHL titulerades Elitserien i ishockey t.o.m. säsongen 2012/13 enligt Söderberg, Per, SHL, i 

Nationalencyklopedin (NE), http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/shl (hämtad 2015-12-05). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/shl
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framkommit att det är sedvanligt att anställningsavtalen för ishockeyspelare i elitserien 

upphör, utan överenskommelse med spelaren, om klubben åker ur den serien”.  

3.5.3 Exempel från fotboll 

För fotbollens del gäller rent allmänt att definitionen av en spelares arbetsuppgifter som 

utgångspunkt finns att hämta från kollektivavtalet, och på motsvarande vis som i ishockeyn blir 

en enskild idrottsutövare i regel, enligt anställningsavtalet, anställd specifikt som 

fotbollsspelare.126  Respondenten från fotbollsklubb 1 framhåller därtill att klubbens spelare är 

”här för att träna och spela match och bidra till att laget når framgång”. Respondenten hänvisade 

också till de s.k. spelaravtal som skickas in till SvFF, och vissa förhållningsregler som 

förekommer i ett sådant, t.ex. ”att ingen ska dopa sig […] inte snacka skit om klubben och sånt”. 

Dessa regler skulle man kanske, enligt mig, kunna formulera som arbetsuppgifter i negativ 

mening; alltså att det i spelarens arbetsuppgifter ingår att inte dopa sig m.m. Vidare ansåg 

respondenten att rehabiliteringsträning ingår i arbetsuppgifterna, ”[d]et måste man kunna säga 

för det, vi […] snittar på en tre-fyra skadade hela tiden”. 

Därefter frågade jag om en spelare som bedriver rehabiliteringsträning, under vilken tid han är 

heltidssjukskriven, deltar i t.ex. taktikgenomgångar. Respondenten replikerade då att ”den där 

[frågan] är ju lite svår i och med att sjukkassan [sic!] har en egen tolkning på det ibland. […] 

Den [frågan] är ju besvärlig på flera sätt i och med att de, du har kontrakt med en klubb som 

ska betala, om vi säger i alla fall att han ska ha 50 000 kr i månaden i lön, så vill du att man ska 

slänga sig så hårt man orkar in i en duell och bryta benet annars blir det mål, och sen så 

sjukskriver de dagen efter och så tappar han en helvetes massa pengar på vägen. Det kanske är 

flera månader, så liksom, så sjukkassereglerna som finns egentligen överensstämmer ju inte 

med vad man kräver eller vill kräva utav en spelare liksom för att han ska ställa upp.” 

I klubb 1 gäller därutöver att en spelare anses vara fullt frisk när denne är matchklar igen, med 

andra ord när han är uttagningsbar eller ”så fort han går upp i full träning så kommer han ju 

omedelbart och säger att nu vill jag att ni avbryter min sjukskrivning för nu är jag frisk”, 

vilken bedömning görs av läkare och sjukgymnast, enligt respondenten.127 

I fotbollsklubb 2 ingår det i spelarnas anställningsavtal att ”ställa upp för sponsorer och ställa 

upp på de aktiviteter som föreningen ordnar och då ingår också socialt åtagande”. Exempel på 

det sistnämnda kan vara att klubben gör saker för de som har det ”lite tuffare i samhället”, en 

                                                           
126 Bilaga 3 Fotbollsklubb 3 intervju 1 och 2. 
127 Bilaga 1 Fotbollsklubb 1. 
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form av samhällsengagemang. Respondenten menar att spelarna är medvetna om att de ska 

vara tillgängliga när ”vi säger till att vi ska göra någon aktivitet […] för de har rätt mycket 

fritid”. Utöver nyssnämnda samhällsengagemang kan en aktivitet vara ett skolbesök. 

När jag frågade respondenten från fotbollsklubb 2 om rehabiliteringsträning kan anses ingå i 

arbetsuppgiften replikerade denne att ”[j]a, så enkelt är det väl kanske inte […] om man inte 

kan spela match då blir man sjukskriven. […] Då funkar det på samma sätt som, inte riktigt 

men ja ungefär, som [för] en vanlig som inte kan arbeta. […] i vissa enskilda fall så säger vi åt 

dem att de inte ska träna för skaderisken. Då blir de inte sjukskriven. Men det är matcherna 

som styr det, och själva rehabträningen, ja, vi har lite gynnsammare dealer [respondenten 

torde mena överenskommelser] med spelarna på grund av att när de är skadad, så jobbar de 

ibland hårdare egentligen än vad de gör när de är frisk”. Respondenten menar – som jag 

förstår det – att det är en balans, en överenskommelse beroende omständigheterna i ett enskilt 

fall, och instämmer i att det ligger i både klubbens och spelarens intresse att kunna spela 

fotboll igen. Enligt respondenten ingår en skadad spelare, som rehabiliteringstränar, i övrigt i 

ordinarie verksamhet, t.ex. genomgångar eller sponsoruppdrag. Däremot deltar inte en spelare 

i dessa om denne har drabbats av sjukdom, t.ex. förkylning och feber eller magsjuka. Om 

spelaren däremot är ”uppe och kan gå, om man fått en smäll, då är det givet att man ställer 

upp. Det är så. De ingår i ordinarie verksamhet”. 

Vidare instämde respondenten i att kriteriet matchklar gäller för när en spelare ska anses vara 

fullt frisk – vilket kan preciseras med att denne är i det fysiska tillståndet att denne kan bli 

uttagen. Respondenten sade att ”[j]a, det är det. Precis […] säg att man, man går in i träningen 

på måndagen och kan gå för fullt då blir man friskskriven fast då det är match måndagen efter 

det […] det är egentligen inte kvalité, om man är uttagningsbar så är det det som styr.”128 

För fotbollsklubb 3 gäller att idrottsutövarnas huvudsyfte med anställningen är att de ska spela 

matcher för klubbens lag, och att de är specifikt anställda som fotbollsspelare, varmed 

respondenten anser att det inte går att omplacera dem. Respondenten menar dock att ”[så] kan 

ju man välja att inte göra och låta de göra något annat om de nu går med på det”. Angående 

arbetsuppgifterna och arbetsskyldigheten säger respondenten att ”det är ju tränarna som är 

deras arbets[givare], och har han kallat det något så är det ju det som gäller som vilken chef 

som helst för sina anställda […] det är ju liksom ett schema som de får […] sen om de träffas 

                                                           
128 Bilaga 2 Fotbollsklubb 2. 
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och har något möte eller annat, något test, fystest, eller om de har […] det är ju våran 

huvudtränare som lägger upp deras arbetsschema om man säger så”.129 

Till skillnad från klubb 1 och 2 gäller dock för klubb 3 att rehabiliteringsträning inte anses 

ingå i arbetsuppgifterna om en spelare är skadad, ”utan då är de ju sjukskrivna, då är de också 

som vilken anställd som helst, då är det att försöka återgå till det du är anställd att göra, och så 

är du sjukskriven”. Därtill, angående sjukskrivning och övrig verksamhet, gäller att en skadad 

fotbollsspelare inte deltar ”mer än en normal anställd om man säger vi har en som är 

långtidssjukskriven på kansliet så kanske de kommer och tar en fika för att hålla sig 

uppdaterad eller man kanske har med de på mejllistor och […] en fotbollsspelare har ju 

liksom ofta väldigt stort egenintresse av att komma tillbaka så de är ju väldigt aktiva och vill 

göra, det är ju inte så att de inte kommer hit, utan de väljer ju, de har ju oftast i 

sjukskrivningen att de får vara på sin arbetsplats fast de inte liksom utför det de är anställda 

för att göra, utan de är ju att de försöker komma tillbaka”.130 Respondentens svar kan dock 

jämföras med vad den person som jag intervjuade först sade, denne menade att ”vi kräver ju 

att spelaren ska vara på plats även om denne är skadad. […] Och då, när vi kräver det är det ju 

samma sak som att den egentligen inte då är, enligt gängse normer, ska vara [sjukskriven]”.131 

I övrigt gäller att en spelare anses frisk eller fullt frisk ”när du [spelaren] liksom fysiskt sett 

ska kunna delta i match […] även om de inte är tillräckligt bra fotbollsspelare, så det skiter 

man ju i”. Respondenten framhöll vidare att det är utan betydelse ”att vi kan ju ha spelare nu 

[den allsvenska säsongen är över] till exempel som opererat sig och nu är det inga matcher, 

men då är ju sjukskrivna ändå för att hade det vart match så ska man kunna va med, bli 

uttagen i trupp och kan man inte bli uttagen i trupp om det är match då är du sjuk”.132 

För fotbollsklubb 4 gäller också att det anges i avtalet att idrottsutövaren är specifikt anställd 

som fotbollsspelare ”[o]ch sen reglerar vi det så att det, för en spelare som är skadad så är det 

ju deras huvudsakliga uppgift att då ta sig tillbaka till som fotbollsspelare igen då”, enligt 

respondenten. Angående eventuell omplaceringsmöjlighet menade densamme att ”peppar, 

peppar jag har varit i den här branschen i 15 år nu och jag har aldrig varit med om att behöva 

agera på något sätt där. Så det känns ju bra”. 

                                                           
129 Bilaga 3 Fotbollsklubb 3 intervju 2. 
130 Bilaga 3 Fotbollsklubb 3 intervju 2. 
131 Bilaga 3 Fotbollsklubb 3 intervju 1. 
132 Bilaga 3 Fotbollsklubb 3 intervju 2. 
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När jag sedan frågade om rehabiliteringsträning kan anses ingå i arbetsuppgifterna för en 

skadad spelare så framhöll respondenten att ”[j]a men det gör det ju, absolut. Då blir ju de 

arbetsuppgiften […] å se till så att man kan utföra sitt arbete igen och så jobba med det”. 

Därtill gäller att en spelare blir friskförklarad när denne är uttagningsbar till match, och 

respondenten tycker att en spelare som rehabiliteringstränar i övrigt deltar i exempelvis 

sponsorträffar, taktikträningar m.m. Respondenten menade ”att man försöker å hålla ihop 

gruppen där, det tycker jag nog”, men att det också berodde på omständigheterna i det 

enskilda fallet eftersom en skadad spelare t.ex. inte nödvändigtvis bedriver sin rehabilitering 

på plats eller att den görs ”med någon fystränare vid sidan om”. Fast respondenten påpekade 

återigen att ”man försöker nog ändå att se till att de tillhör gemenskapen och i största 

möjligaste mån tränar samma tider som den friska gruppen så att säga”.133 

Respondenten för fotbollsklubb 5 framhöll att en idrottsutövare i deras klubb ”i första hand 

[…] är anställd att spela fotbollsmatcher” och specifikt som fotbollsspelare. Därtill är denne 

”förpliktigad […] att utföra uppdrag som [är] på klubbens begäran” och klubben har rätt att 

använda spelarna i reklamrättigheter med bild, varför de enligt mig skulle kunna sägas vara 

ålagda att ställa upp på t.ex. fotografering eller annan bildupptagning i den mån det är 

aktuellt. Vidare är marknads- och sponsringsaktiviteter exempel på uppdrag som ingår i 

anställningen, och dylika uppdrag utförs utan att spelaren får någon extra ersättning. Däremot 

finns det enligt respondenten möjlighet att t.ex. studera eller göra något annat vid sidan om. 

Sedan frågade jag vad som gäller om en spelare blir sjuk eller skadad och om rehabiliterings-

träning ingår i arbetsuppgifterna, varpå respondenten replikerade att ”man sjukskrivs ju 

antingen på olika procentnivåer, där är det ju naturligtvis så oftast är det 100 procent från 

början i och med att du inte kan delta i ordinarie träning, och då, man lägger ju ofta ner mer 

tid […] egentligen kan jag säga alltid så lägger man ner mer tid när man är skadad för att 

kunna rehabilitera sig tillbaka […] till att man är fullt frisk och kan spela fotbollsmatcher” och 

”då rehabtränar man antingen på, via en annan aktör än just klubben, eller så är man delvis där 

[hos den andra aktören] och så slussas man in i den ordinarie verksamheten tills man anses 

vara i så pass gott skick så att man är uttagningsbar för match”. Enligt respondenten är det 

fråga om både förmiddags- och eftermiddagspass för en spelare som rehabiliteringstränar och 

till detta att denne vilar mycket för att kunna utföra rehabiliteringen under en längre period.  

                                                           
133 Bilaga 4 Fotbollsklubb 4. 
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Vidare gäller kriteriet ”uttagningsbar för match” för att en sjuk eller skadad spelare ska 

bedömas vara fullt eller åtminstone tillräckligt frisk. Därefter upprepade jag frågan om 

rehabiliteringsuppgifter anses ingå i arbetsuppgifterna, att det blir närmast en skyldighet för 

spelaren att utföra dessa om denne är skadad. Repliken blev: ”Ja, men det, men för mig är det 

ju det. Jag som, jag ser liksom inget annat, de kan ju inte liksom låta bli att göra det […] går 

ju inte att vila sig och tro att, och liksom jobba med något annat”. Därefter pratade 

respondenten om FK:s syn på saken som hade uttryckt att spelare, vid långtidsskador, 

eventuellt borde kunna jobba med annat – d.v.s. möjligheten till omplacering hos klubben. 

Respondenten uttryckte att ”dels är de ju inte utbildade för att jobba med marknad utifrån att 

sälja eller att jobba med administrativa uppgifter […] och det andra är att det sällan finns, 

finns inge såna uppgifter för att göra nånting extra”. 

Eftersom respondenten tidigt i intervjun berättade att det ”oftast” är fråga om en 

heltidssjukskrivning från början, frågade jag om det kunde bli aktuellt med 

deltidssjukskrivning längre fram i en spelares sjukperiod. Respondenten menade att det har att 

göra med ”i vilken fas man [den skadade spelaren] är […] efter sex månader så vill ju FK […] 

att man [klubben] visar på att rehabiliteringen börjar ge effekt […] det här är egentligen 

endast i de här mycket allvarliga skadorna […] och vi har väl ett sånt fall som är pågående 

just nu med en stressfaktur på en spelare, det är klart att det inte är alldeles enkelt, men i andra 

fall så är det ju korsbandsskador som oftast, som är en sån process som, eller en broskskada 

som kan ta tid. Å då kan det va att […] vi måste från klubben visa att spelaren är på väg 

tillbaka så att sjukskrivningen kanske övergår från 100 procent till 75 procent […] att den inte 

är liksom 100 procent för att det har gått så pass lång tid […] Och så får spelaren helt enkelt 

acceptera en lägre ersättning”. (Som jag tolkar ”inte är alldeles enkelt” torde respondenten ha 

åsyftat att det är svårt att visa rehabiliteringen ger effekt.) 

Däremot framgick det inte om en deltidssjukskriven samtidigt utför deltidsarbete på t.ex. 25 

procent. Respondenten utryckte dock något som enligt mig kan ha antytt att en skadad, 

deltidssjukskriven spelare inte utför deltidsarbete. Respondenten instämde nämligen i att 

spelaren fortfarande inte är matchklar, d.v.s. uttagningsbar till match, och respondenten 

uttryckte att ”så fort du är matchklar då är du ju friskskriven […] då har du ju full ersättning”. 

Med full ersättning bör respondenten ha menat full lön från klubben, och denne bekräftade att 

en spelare i klubb 5 deltar i t.ex. sponsorträffar eller andra uppdrag när spelaren är skadad.134  
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4 Rättslig reglering gällande sjuklön och sjukpenning 

I det här kapitlet redogör jag för den rättsliga regleringen gällande sjuklön och sjukpenning, 

och i synnerhet om förutsättningarna till dessa ersättningsformer, samt i nu nämnda ordning. 

Med anledning av att socialförsäkringens regelverk är ganska omfattande ligger kapitlets 

tyngdpunkt helt klart beträffande detta, vilken redogörelse inleds i avsnitt 4.2. 

4.1 De två första veckorna efter inträffat sjukfall 

Enligt 1 § 1 st. SjLL har en arbetstagare med anledning av sjukdom rätt att få sjuklön utbetalt 

från arbetsgivaren, vilket gäller under en s.k. sjuklöneperiod om maximalt två veckor enligt 7 

§ 1-2 st. SjLL. Däremot utgår ingen sjuklön under dag ett, den s.k. karensdagen i varje ny 

sjuklöneperiod, enligt 6 § 1 st. 1 p. SjLL135 För dag två till fjorton gäller, ifråga om sjuklönens 

storlek, att arbetstagaren kan tillgodogöra sig 80 procent av sina anställningsförmåner enligt 6 

§ 1 st. 2 p SjLL, vilka förmåner alltså utgör sjuklöneunderlaget.136 Lagens arbetstagarbegrepp 

anses vara den civilrättsliga varianten och bestäms genom härtill relevant rättstillämpning.137 

Därutöver gäller enligt 7 § 1 st. SjLL att sjuklöneperioden börjar den dag som arbetstagaren 

inte är förmögen att utföra arbeta p.g.a. sjukdom, men att densamme ibland kan ha varit 

arbetsoförmögen redan någon eller några dagar före sjuklöneperiodens början. Detta beror 

framförallt på hur arbetstiden inom ramen för en anställning är reglerad. Om exempelvis ”Per” 

under vecka ett jobbar måndag till fredag och insjuknar lördag samma vecka så börjar 

sjuklöneperioden på måndag vecka två. Om ”Per” istället jobbar onsdag till fredag och blir sjuk 

på måndagen samma vecka så börjar sjuklöneperioden på onsdag. Om å andra sidan samma 

förutsättningar gäller enligt det första exemplet, varpå ”Per” är sjuk hela vecka två och därefter 

tillfrisknar för att sedan återinsjukna inom fem dagar från den senaste sjukperioden, gäller enligt 

den s.k. återinsjuknanderegeln i 7 § 3 st. SjLL att den tidigare sjukperioden anses fortsätta. Den 

tidigare perioden kan fortsätta upp till det att 14 dagar har uppnåtts, och det blir inte någon ny 

karensdag. Teoretiskt sett kan ”Per” återinsjukna flera gånger innan antalet dagar i uppgår till 

14, förutsatt att återinsjuknandet alltså sker inom fem dagar. Men om ”Per” återinsjuknar på 

den femte dagen efter den tidigare sjukperioden, och ”Per” inte har något schemalagt arbete 

den dagen, d.v.s. den är arbetsfri, då gäller inte återinsjuknanderegeln. Istället inleds en helt ny 

sjuklöneperiod, i vilken en ny karensdag aktualiseras, så fort ”Per” tvingas avhålla sig från 

                                                           
135 Iseskog, 2012 s. 14; Försäkringskassans Vägledning 2011:1 version 5 s. 13; Försäkringskassan, Mer 

information till arbetsgivare s. 6. 
136 Iseskog, 2012 s. 14 och 39-44. 
137 Se prop. 1990/91:181 s. 67. Se även Försäkringskassans Vägledning 2011:1 version 5 s. 9. 
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arbete p.g.a. återinsjuknandet. Anledningen härtill är eftersom de fem dagar som ingår i 

återinsjuknanderegeln har passerats.138 Med fem dagar avses fem kalenderdagar, och en 

arbetstagare som återgår till arbete en torsdag måste återinsjukna senast nästkommande måndag 

för att återinsjuknanderegeln ska bli aktuell.139 

Emellertid behöver arbetsgivaren som huvudregel (se 8 § 2 st. SjLL) inte betala ut sjuklön för 

dag 8-14 såvida inte arbetstagaren ger in ett läkarintyg som styrker dennes nedsatta 

arbetsförmåga.140 Intyg kan, enligt 10 a § 1 st. SjLL, krävas redan från dag sju om det föreligger 

särskilda skäl och exempel på det är att arbetstagarens rehabilitering kräver det, eller t.ex. att 

beivra att arbetstagaren sjukskriver sig utan att faktiskt vara sjuk. Sistnämnda exempel gäller 

bl.a. vid en omständighet att arbetstagaren har flera korta sjukskrivningar och inte kontaktat 

läkare och inte heller verkar lida av t.ex. en kronisk sjukdom.141 Om 10 a § 1 st. SjLL kan 

tillämpas och om arbetstagaren enligt 10 a § 2 st. SjLL inte lämnar begärt intyg, och om 

godtagbart skäl för underlåtelsen saknas, då har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala ut 

sjuklön. Men härom finns det två undantag. Först och främst, som nämnts, ett godtagbart skäl 

– en ursäktlighet enligt lagmotiven. Exempelvis att arbetstagaren har misslyckats, men alltså 

försökt, med att få en läkartid inom rätt tid. Alternativt att sjukdomen hindrat arbetstagaren att 

faktiskt besöka läkaren i person. Det andra undantaget är att ett intyg trots allt lämnas, men 

vilket bara styrker en nedsatt arbetsförmåga för en viss del av sjuklöneperioden. Då ska 

arbetsgivaren betala sjuklön för denna del.142 

Flera arbetsgivare? 

Om en arbetstagare har fler än en arbetsgivare ska varje arbetsgivare ansvara för sjuklön mot 

bakgrund av aktuell anställning hos resp. arbetsgivare vilket innebär att karensdagarna hålls 

åtskilda. En karensdag i en sjuklöneperiod hos en arbetsgivare ska alltså inte sammanläggas 

med en -dag hos en annan.143 Teoretiskt sett kan därför flera sjuklöneperioder föreligga.144 

4.1.1 Förutsättningar till sjuklön 

Rätten till sjuklön är förenat med ett antal förutsättningar. Inledningsvis måste en person 

betraktas som arbetstagare, se 1 § 1 st. SjLL, och i princip krävs att denne åtminstone har en 

                                                           
138 Försäkringskassan, Mer information till arbetsgivare s. 6-8. 
139 Prop. 1992/93:31 s. 45 f och 77 f. 
140 Mannelqvist s. 52. 
141 Prop. 2006/07:117 s. 41 och 81 f, vari hänvisas till prop. 1990/91:181 s. 76. Se även Iseskog, 2012 s. 57. 
142 Prop. 2006/07:117 s. 83; bet. 2007/2008:SfU3 s. 11 f. 
143 Se Försäkringskassans Vägledning 2011:1 version 5 s. 11. Se även Försäkringskassan, Mer information till 

arbetsgivare s. 8. 
144 Se vidare Försäkringskassans Vägledning 2011:1 version 5 s. 11. 
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tidsbegränsad anställning som gäller under en månad eller mer, enligt 3 § 1 st. SjLL145 

Därutöver krävs enligt 4 § 1 st. SjLL att arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt p.g.a. sjukdom 

och det saknar betydelse hur stor denna nedsättning är.146 Sjukdomsbegreppet i SjLL anses vara 

detsamma som i SFB, och det behandlas senare i uppsatsen.147 Sjukskrivningen ska ha 

medicinsk grund, vilket utesluter psykosomatiska besvär m.m., och vid arbetsförmågans 

bedömning är det enligt 4 § 2 st. SjLL väsentligt att beakta om arbetstagarens förhindras att 

utföra sitt yrke liksom jämförligt arbete. Nu nämnda regel medför att rätten till sjuklön kan gälla 

fastän möjlighet till omplacering finns, men endast under förutsättning att de arbetsuppgifter 

som en omplacering innebär inte ligger inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet.148 

Enligt Ruth Mannelqvist, med hänvisning till 27 kap. 9 § SFB, har arbetsgivaren getts rätten att 

bedöma arbetsförmågan under sjuklöneperioden, men Mannelqvist menar att den uppfattning 

som arbetstagaren själv har ”[torde] vara ganska bestämmande”.149 

Utöver de förutsättningar som nämnts hittills fordras en avsaknad av omständigheterna i 5 § 1 

p. eller 2 p., SjLL vilka är hänförliga till arbetstagarens handlande och var för sig har till följd 

att denne går miste sin rätt till sjuklön. Dels när uppsåtligt brott begåtts med lagakraftvunnen 

dom som följd och som medförde att arbetstagaren åsamkades sjukdom. Dels när t.ex. oriktiga 

uppgifter lämnats till arbetsgivaren eller när annat arbete utförts trots sjukskrivning.150 Vidare 

kan en förutsättning sägas vara att lagens s.k. undantagsregel (4 a § SjLL) inte aktualiseras. Den 

innehåller två situationer (4 a § 1 och 2 p. SjLL) när arbetsgivaren inte är skyldig att betala 

sjuklön fastän lagens förutsättningar i övrigt uppfyllts. Det första undantaget (4 a § 1 p. SjLL i 

kombination med 37 kap. 3 § 1 st. SFB) är när en arbetstagare arbetar med samtidigt uppburen 

sjukersättning. Arbetsgivaren behöver inte betala ut sjuklön till denna person.151 Det andra 

undantaget (4 a § 2 p. SjLL) gäller en arbetstagare som redan fått sjuklön utbetalt för två veckor 

inklusive karensdagen. Efter denna sjuklöneperiod måste arbetstagaren helt återgå till arbetet 

och ha utfört arbete under minst en dag – d.v.s. helt ha fått tillbaka sin arbetsförmåga – annars 

föreligger inte rätt till ny sjuklön. Sistnämnda krav uppfylls även om arbetstagaren får ledigt, 

                                                           
145 Se Iseskog, 2012 s. 18 f och Försäkringskassans Vägledning 2011:1 version 5 s. 10 f. Dock innehåller 3 § 1 st. 

SjLL ett undantag som jag utelämnar i framställningen, då det bara är relevant när det är fråga om en avtalad 

anställningstid som är väldigt kort. 
146 Iseskog, 2012 s. 19. 
147 Se Försäkringskassans Vägledningar 2011:1 version 5 s. 9 och 2004:5 version 13 s. 40, och prop. 1990/91:181 

s. 67. 
148 Iseskog, 2012 s. 19 f. 
149 Mannelqvist s. 50-52. 
150 Iseskog, 2012 s. 21 f. 
151 Se a.a. s. 24 och Försäkringskassans Vägledning 2011:1 version 5 s. 12 f. 
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exempelvis för ett tandläkarbesök men inte p.g.a. sjukdom, för en del av denna första dag 

tillbaka på jobbet, förutsatt att arbete utförs under övrig del av denna dag.152 

Enligt FK gäller arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön även när en arbetstagare befinner sig 

på tjänsteresa inom eller utom landet och denne drabbas av sjukdom som sätter ned 

arbetsförmågan.153 Däremot tycks detta inte framgå uttryckligen av SjLL, men visst stöd för 

detta kanske kan finnas i lagmotiven där det sägs att ansvaret för sjuklön ”även bör gälla” vid 

arbetstagarens utlandsvistelse.154 Å andra sidan, tänker jag, är det tänkbart att en ev. 

utlandsvistelse har ett annat syfte än att vara tjänsteresa, men då skulle denna resa kunna utgöra 

analogi till en tjänsteresa och måhända betraktas i ljuset av lagstiftarens uttalande. 

Sjukanmälan 

Av 8 § 1 st. SjLL framgår att den arbetstagare som vill sjukskriva sig måste göra en s.k. 

sjukanmälan. Denna bör göras direkt då som huvudregel inträder arbetsgivarens ansvar att 

betala sjuklön från den tid när anmälan har gjorts. Undantaget, d.v.s. att ansvaret kan gälla från 

insjuknandedagen, är om arbetstagaren har varit förhindrad att anmäla men omedelbart efter 

hindrets upphörande fullgjort sin skyldighet. I princip är det också arbetstagaren som ska kunna 

visa att hinder förelåg. Dock gäller alltjämt huvudregeln om arbetstagaren i själva verket kunde 

ha anmält redan under första dagen och därefter blivit förhindrad.155  

Ett påstående om hinder till sjukanmälan bedöms av aktuell arbetsgivare och därefter, oavsett 

om ett hinder anses ha varit för handen, bedöms om den anställde uppfyller förutsättningarna 

till att få sjuklön. I den senare bedömningen anses det ha stor betydelse att den faktiskt görs 

med utgångspunkt från de förhållanden som gäller för den enskilde arbetstagaren. Exempelvis 

behöver dennes arbetsförmåga inte nödvändigtvis vara nedsatt i jämförelse till vissa 

arbetsuppgifter jämfört med andra, t.ex. om arbetet ifråga är rörligt eller stillasittande.156 

Sjukförsäkran 

Därutöver krävs i princip också att arbetstagaren lämnar en sjukförsäkran till arbetsgivaren 

enligt 9 § SjLL, men det framgår av 2 § 2 st. SjLL att regeln (jämte vissa andra regler i SjLL) 

är dispositiv varmed avvikelse från kravet får göras i kollektivavtal. Enligt lagmotiven är 

avsikten att försäkran ska ha lämnats senast under sista dagen av sjuklöneperioden, men detta 

                                                           
152 Prop. 2011/12:81 s. 8 f. Se även Iseskog, 2012 s. 24 f och Försäkringskassan, Mer information till 

arbetsgivare s. 8. 
153 Försäkringskassan, Mer information till arbetsgivare s. 8. 
154 Se prop. 1990/91:181 s. 40. 
155 Se Iseskog, 2012 s. 53 f. 
156 Försäkringskassan, Mer information till arbetsgivare s. 9 och 11. 
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tycks inte vara något faktiskt krav.157 Vidare så är FK tydliga med att försäkran ska ha lämnats 

senast i slutet av sjuklöneperioden.158 Vid utebliven försäkran kan arbetsgivaren hålla inne 

utbetalning av sjuklönen, men rätten till sjuklön kvarstår.159 Om någon arbetar med samtidigt 

uppburen sjukersättning måste denne upplysa om detta i sin försäkran, enligt 4 a § 1 p. SjLL.160  

4.1.2 Arbetsgivaren blir anmälningsskyldig 

Om en arbetstagares sjukperiod inte är över efter att en sjuklöneperiod har gått ut så åligger det 

istället arbetsgivaren att, inom sju dagar från periodens utgång, anmäla till FK om 

sjukdomsfallet, enligt 12 § 1 st. SjLL Dock gäller denna skyldighet enbart under förutsättning 

att ett anställningsförhållande fortfarande föreligger. Det vill säga, den gäller inte om 

arbetstagarens anställning upphör sista dagen i en sjuklöneperiod.161 Därjämte måste 

arbetsgivaren, enligt 12 § 1 st. sista meningen 1-3 p. SjLL, upplysa om vissa obligatoriska 

uppgifter, t.ex. det datum för sjuklöneperiodens inträde (12 § 1 st. 3 p. SjLL). 

4.2 Allmänt om socialförsäkringen och om försäkringsskyddet 

Enligt 4 kap. 2 § SFB utgår socialförsäkringssystemet i Sverige från tre s.k. försäkringsgrenar, 

varav den andra grenen är arbetsbaserade förmåner (4 kap. 2 § 2 p. SFB). Eftersom SFB anses 

vara en s.k. rättighetslagstiftning för den enskilde medborgaren, så har begreppet ”försäkring” 

närmast som innebörd att medborgaren tillförsäkras vissa förmåner under specifika 

förhållanden. Begreppet ska i sammanhanget inte kopplas till den privata försäkringen och lagar 

om försäkringsavtal och försäkringsrörelser. Däremot kompletteras SFB av en stor mängd 

kollektiva avtalsförsäkringar vilka på flera sätt baseras på de beslut som fattas av de för 

socialförsäkringen relevanta myndigheterna. Samtidigt som lagstiftningen inte alltid gäller rent 

nationella förhållanden, utan ibland måste avvikelser göras från denna med hänsyn till såväl 

EU-rätten som konventioner på internationell nivå.162 

Försäkringsskyddet är enligt 4 kap. 3 § SFB avhängigt ett antal förutsättningar, och för att en 

person ska kunna tillgodogöra sig någon av de arbetsbaserade förmånerna måste denne uppfylla 

de krav som gäller arbete och försäkringstider (4 kap. 3 § 1 st. SFB). Därutöver tillkommer de 

villkor som gäller för varje förmån i sig (4 kap. 3 § 2 st. och 4 kap. 4 § SFB). 

                                                           
157 Se prop. 1990/91:181 s. 46 och 75 f. 
158 Försäkringskassan, Mer information till arbetsgivare s. 9. 
159 Prop. 1990/91:181 s. 76; prop. 2008/09:22 s. 16. 
160 Iseskog, 2012 s. 24 och 66. 
161 Prop. 1990/91:181 s. 77. 
162 Hessmark m.fl. s. 59 f. 
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4.2.1 Den arbetsbaserade försäkringen 

6 kap. 2 § SFB utgör utgångspunkten vad gäller den arbetsbaserade försäkringen i stort, vilken 

i huvudsak innehåller förmåner – försäkringar – som täcker vid bortfall av arbetsinkomst. 

Genom denna regel är en person som arbetar i Sverige, eller med andra ord som utför 

förvärvsarbete i inrikes belägen verksamhet, att betrakta som försäkrad för den arbetsbaserade 

försäkringen (i 6 kap. 6 § SFB). I begreppet arbete ingår anställning, uppdrag och egen 

näringsverksamhet. I sammanhanget är det i regel utan betydelse hur länge arbetet varar, vilket 

medborgarskap personen som arbetar har och var densamme bor, samt var arbetsgivaren är 

medborgare eller är placerad. Dessutom spelar det i princip inte någon roll vilken verksamhet 

som arbetet är förknippat med.163 

Däremot förekommer arbetstagare inte i 6 kap. annat än i två regler, nämligen 6 kap. 4 och 8 

§§ SFB (vilka regler jag nämner nedan). Men detta faktum betyder inte i sig att begreppet saknar 

betydelse för att avgöra om en person omsluts i den arbetsbaserade försäkringen.164 Samtidigt 

sägs FK:s utgångspunkt i sina prövningar vara framförallt om en person faktiskt uppbär 

vederlag för utfört arbete.165 

6 kap. 2 § 1 st. SFB kompletteras av efterföljande bestämmelser. Exempelvis framgår det av 6 

kap. 4 § 1 st. SFB att en arbetstagare som jobbar utomlands kan omfattas av 6 kap. 2 § SFB om 

arbetet utomlands kan antas sträcka sig i max ett år och arbetstagaren har utsänts av en 

arbetsgivare med inrikes belägen verksamhet. 

Enligt 6 kap. 8 § 1 st. SFB sträcker sig försäkringstiden från anställningens första dag för en 

arbetstagare, medan för en annan person börjar försäkringen gälla fr.o.m. när dennes arbete har 

inletts. 6 kap. 8 § 2 st. SFB medger en s.k. efterskyddstid om tre månader som huvudregel, 

varmed försäkringen alltså även gäller tid efter att arbetet har avslutats om anledningen härtill 

är annan än t.ex. semesterledighet. Denna regel är dock behäftad med ett par undantag som 

innebär att försäkringsskyddet slutar att gälla tidigare. Dels om en person inleder arbete utrikes 

och omfattas av motsvarande försäkring i aktuellt land, dels om det finns särskilda skäl. 

Däremot förlängs efterskyddstiden enligt 6 kap. 9 § SFB så länge en förmån, listad 6 kap. 6 §, 

fortsätter att betalas ut fastän försäkringsskyddet egentligen upphört enligt 6 kap. 8 § SFB.166  

                                                           
163 Telefonintervju med Jarlehag, Carolin, verksamhetsutvecklare på FK, 2015-10-09 kl. 10:00.  
164 Se prop. 1990/91:181 s. 89.  
165 Telefonintervju med Jarlehag, Carolin, verksamhetsutvecklare på FK, 2015-10-09 kl. 10:00.  
166 Se Försäkringskassans Vägledning 2004:5 version 13 s. 25 f och 28. 
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Som antytts listar 6 kap. 6 § SFB de olika förmånerna som ingår i en försäkrads arbetsskydd, 

d.v.s. i den arbetsbaserade försäkringen. Dessa delas in i övergripande avdelningar, och i avd. 

C återfinns förmåner vid sjukdom eller arbetsskada och allra först, i 24-28 kap. SFB, regleras 

sjukpenning. Detta framgår även av 23 kap. 1-3 §§ SFB, och det efterföljande lagrummet 23 

kap. 4 § 1 st. SFB återknyter till 4-7 kap. SFB. Av sistnämnda lagrum framgår att förmånerna i 

avd. C förutsätter att någon faktiskt är försäkrad, d.v.s. har ett gällande försäkringsskydd enligt 

4-7 kap. SFB. Annars kan en förmån inte lämnas.167 

Försäkringskassan är ansvarig myndighet 

2 kap. 2 § SFB anger rent övergripande vilka myndigheter som ansvarar för socialförsäkringens 

administration, däribland FK. Enligt 23 kap. 5 § SFB är det FK som ansvarar för förmånerna i 

avd. C, och i 1 § förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan anges att FK 

är en s.k. förvaltningsmyndighet vars verksamhet främst är att fatta beslut i aktuella förmåns- 

och ersättningsfrågor. Därtill ombesörjer FK även att utbetala beviljad förmån.168 

4.2.2 Försäkrad i befintligt skick 

Det brukar heta att en person som uppfyller förutsättningarna till försäkringsskydd är – så att 

säga – försäkrad i befintligt skick. I själva verket är detta en allmänt vedertagen princip 

beträffande socialförsäkringen och därtill en grundprincip i privata försäkringar, där 

utgångspunkten är den försäkrades individuella förutsättningar gällande dennes fysiska och 

psykiska tillstånd. Det går alltså inte att tala om en ”normalperson” som t.ex. anses stå pall för 

vissa påfrestningar eller behöver viss lång sjukskrivning beroende på aktuell sjukdom.169 

4.3 Grundläggande förutsättning för sjukpenning 

24 kap. 2 § 1 st. SFB är en central regel som inledningsvis förklarar att som grundläggande 

förutsättning för att sjukpenning ska kunna lämnas, måste en försäkrads arbetsförmåga vara 

nedsatt. Regelns syfte är i övrigt att ge upplysning om vilka allmänna faktorer som påverkar 

hur mycket sjukpenning som kan betalas ut, förutsatt att den beviljas. Dels beror det på en 

försäkrads s.k. sjukpenninggrundande inkomst (SGI), dels beror det på hur pass nedsatt 

arbetsförmågan är.170 Därtill gäller enligt 27 kap. 2 § 1 st. SFB ett krav om att en försäkrads 

arbetsförmåga måste, p.g.a. sjukdom, ha blivit nedsatt med minst en fjärdedel, eller med andra 

ord att arbetsförmågan inte får uppgå till mer än 75 procent. I sammanhanget ska alltså 

                                                           
167 Hessmark m.fl. s. 432. 
168 A.a. s. 88 f. 
169 Se t.ex. SOU 2009:89 s. 117 f, Vahlne Westerhäll, 2012 s. 207 och Mannelqvist, 2012 s. 30, 104, 116 och 

274. 
170 Hessmark m.fl. s. 436. 
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sjukdomen utgöra orsakssamband till nedsatt arbetsförmåga.171 I övrigt innehåller 27 kap. SFB 

allmänna bestämmelser om sjukpenning vilka kompletterar 24 kap. Rätten till sjukpenning 

regleras av 27 kap. 2-8 §§ SFB. 

4.4 Sjukpenninggrundande inkomst enligt SFB 

Mer detaljerade regler om SGI återfinns i 25 kap. och efter en översikt i 25 kap. 1 § av kapitlets 

innehåll ges därefter i 25 kap. 2 § en allmän definition av SGI, vilket begrepp sedan preciseras 

genom efterföljande paragrafer.  

SGI utgör den ersättning i pengar per år som den försäkrade kan förväntas att härefter få för 

eget arbete i egenskap av arbetstagare (25 kap. 2 § 1 p.) eller på annan grund (inkomst av annat 

förvärvsarbete, 25 kap. 2 § 2 p.). SGI ska i princip uppgå till den inkomst som gås förlorad vid 

sjukdom och sjukpenningen därmed ska täcka upp för. I linje därmed kan SGI anses vara ”den 

försäkrade inkomsten”, och såvitt nu framgår finns det några förutsättningar för att en inkomst 

ska vara relevant för SGI. Inkomsten ska härröra till eget förvärvsarbete, vilket innebär att en 

inkomst ska ha en direkt koppling till en arbetstagares egen arbetsinsats, och vilket utesluter 

t.ex. kapitalinkomst (se 25 kap. 18 §). Här kan RÅ 2010 ref. 37 nämnas, i vilket rättsfall sjuklön 

betalades ut enligt villkor i ett kollektivavtal till en barnskötare eftersom barnskötaren fått sin 

sjukpenning indragen av FK. Syftet med sjuklönen var att delvis täcka den inkomst 

arbetstagaren inte kunde uppbära när hon avstod från arbete p.g.a. sjukdom. HFD bedömde att 

denna inkomst inte var kopplad till arbetstagarens egen arbetsinsats och ingick därmed inte i 

vare sig SGI eller SGI-skyddad tid. För övrigt är SGI-skyddad tid att en försäkrad som gör 

förvärvsavbrott (t.ex. på grund av föräldraledighet, 26 kap. 15 §) får ha kvar sin SGI under viss 

tid, se 26 kap. 7 och 17-18 §§. Dessutom gäller för en person med SGI-skydd att denne, enligt 

6 kap. 10 §, alltjämt omfattas av den arbetsbaserade försäkringen.172 Men i nyss nämnda rättsfall 

var det alltså aldrig fråga om något förvärvsavbrott. 

4.4.1 Beräkning på basis av en tolvmånadersperiod 

I övrigt gäller att inkomstunderlaget för sjukpenning beräknas på basis av en 

tolvmånadersperiod där temporära ändringar eller variationer i erhållen inkomst, vilka kan 

förekomma under året, i regel inte ska ha effekt på SGI. Dessutom kan årligen återkommande 

temporära inkomster ingå i beräkningen av SGI enligt 25 kap. 3 § 2 st. 2 p.173 Inom begreppet 

inkomst, det vill säga som arbetstagare uppbär, inryms såväl lön som andra ersättningar, t.ex. 

                                                           
171 Hessmark m.fl. s. 529; Vahlne Westerhäll, 2010 s. 230. 
172 Se Försäkringskassans Vägledning 2004:5 version 13 s. 17 och 26, och Hessmark m.fl. s. 490. 
173 Hessmark m.fl. s. 440-442. 
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närvaropremie, resultatbonus, provision, obekvämlighetstillägg (OB-tillägg) och 

helgersättning.174 

4.4.2 Den allmänna definitionen av SGI preciseras 

25 kap. 3 § 1 st. SFB anknyter till 4 och 6 kap. och stadgar att SGI kan fastställas om en person 

är försäkrad för arbetsbaserade förmåner, medan 25 kap. 3 § 2 st. 1-3 p. SFB anger vissa 

förutsättningar som är kopplade till den försäkrades inkomst. Exempelvis måste denna kunna 

antas uppgå till 24 procent av prisbasbeloppet eller mer (25 kap. 3 § 2 st. 3 p. SFB). Därefter 

återfinns några lagrum med vissa detaljregler, och i 25 kap. 7 § 1 st. SFB framgår att ersättning 

över 1 000 kr per år, för arbete som utförts åt annan, utgör inkomst av anställning och att 

utbetalaren är arbetsgivare medan mottagaren, d.v.s. den som utfört arbete, är arbetstagare. Av 

25 kap. 7 § 2 st. 1-3 p. SFB framgår dock att det finns situationer när första stycket inte gäller, 

bl.a. om ersättningen, enligt 25 kap. 7 § 2 st. 3 p. SFB, omfattas av 25 kap. 16-24 §§ SFB. Här 

kan 25 kap. 19 § SFB nämnas; enligt vilket lagrum ersättning till idrottsutövare från ideell 

förening inte ska räknas som sjukpenninggrundande inkomst av anställning om ersättningen 

under ett år kan förväntas understiga hälften av ett prisbasbelopp. Men för en professionell 

idrottsutövare som arbetar del- eller heltid torde dock denna paragraf vara irrelevant då dennes 

ersättning sannolikt överstiger ett halvt prisbasbelopp, åtminstone sammantaget under ett år. 

4.5 Allmänt om begreppet arbetsförmåga 

Begreppsparet nedsatt arbetsförmåga är väldigt omdiskuterat men är alltjämt ett centralt rekvisit 

inom sjukförsäkringen, om än att begreppet ”arbetsförmåga” inte har definierats.175 Att en 

legaldefinition saknas kan förklaras med att det i äldre lagmotiv bl.a. har sagts att arbetsförmåga 

inte kan ses som ett fastställt tillstånd möjligt att objektivt påvisa.176 Snarare gäller att 

bedömningen ska göras mot ”ett visst arbete eller vissa arbetsuppgifter”.177 Därpå har begreppet 

sagts vara både komplext och föränderligt, och att det kan uppfattas på flera sätt.178 

Begreppet arbetsförmåga anses vara relationellt, d.v.s. avhängigt olika vetenskapsområden i 

vilka begreppets betydelse varierar. Så anses fallet vara även inom juridiken, där det t.ex. inom 

arbetsrätten kan förstås på olika sätt. Mannelqvist exemplifierar med arbetsförmåga att bli 

anställd, eller arbetsförmåga i förhållande till om rätt till sjuklön föreligger.179 Vidare gäller att 

                                                           
174 Hessmark m.fl. s. 443. Se vidare Försäkringskassans Vägledning 2004:5 version 13 s. 47. 
175 Se bl.a. Hessmark m.fl. s. 529, Ståhl & Seing s. 82 f, Mannelqvist, 2012 s. 155 f och 270, Mannelqvist, 2015 

s. 242 och prop. 2011/12:113 s. 6. 
176 Se Mannelqvist, 2008 s. 511 och 515, och prop. 1996/97:28 s. 14. 
177 A.prop. s. 14. 
178 SOU 2008:66 s. 66. 
179 Mannelqvist, 2015 s. 242. 
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människors grundförutsättningar för arbete anses variera, exempelvis sett till 

arbetslivserfarenhet m.m.180 Därutöver anses begreppet vara relativt även inom 

sjukförsäkringsregleringen, där en individs medicinska förutsättningar liksom arbetstyp eller 

ett arbetes krav och innehåll spelar in. Här är det, ifråga om rätt till ersättning, av definitiv 

betydelse om den försäkrade kan försörja sig utifrån ett förvärvsarbete.181 

Begreppet kan kontrasteras med ett annat, nämligen arbetsoförmåga, i vilket arbetsförmåga 

saknas även om det oftast är fråga om att denna brister eller är otillräcklig på något sätt, istället 

för att vara helt frånvarande.182 

4.5.1 Försök till definition 

I litteratur från 2014 har det gjorts försök att formulera en definition av arbetsförmågebegreppet 

genom att sammanfoga särskilda villkor vilka speglar vad det krävs för en person att kunna 

utföra arbete. Exempel på dessa är utförandeförmåga och kompetens, där det sistnämnda i sin 

tur indelas i olika kategorier, t.ex. teknisk kompetens, medan detta begrepp i allmänhet även 

innefattar vissa karaktärsegenskaper såsom stresstålighet. Det sägs att hel arbetsförmåga 

föreligger om en person (P) har den särskilda kompetensen, såväl manuell som intellektuell, 

vilket ett visst arbete (A) kräver. Här tillkommer också erforderlig styrka, tolerans, mod m.m. 

och att P ska ha den hälsa, både fysiskt och mentalt, som A:s arbetsuppgifter kräver för att de 

ska fullgöras, samt att A:s mål ska nås. Samtidigt gäller som förutsättning att P inte ställs inför 

en orimlig fysisk, psykosocial och organisatorisk omgivning, eller åtminstone att omgivningen 

enkelt kan göras rimlig för P.183 Dock bör man enligt mig ha i åtanke att denna definition, eller 

en annan, inte nödvändigtvis är relevant i de sjukförsäkringsrättsliga reglerna.184  

4.5.2 Lagstiftarens syn på begreppet – en definition? 

Lagstiftaren har framhållit att en försäkrad anses ha arbetsförmåga om denne, trots sjukdom, 

åtnjuter ”förmåga att försörja sig själv genom förvärvsarbete”.185 Detta uttalande kan betraktas 

som en slags definition, och Mannelqvist menar att denna innehåller följande rekvisit: (a) 

förmåga, (b) försörja sig själv (alternativt självförsörjning), (c) förvärvsarbete. Däremot har 

varken lagstiftaren eller HFD närmare diskuterat, eller analyserat, vad rekvisiten kan tänkas 

                                                           
180 Hessmark m.fl. s. 531. 
181 Mannelqvist, 2015 s. 242. 
182 Se Furåker s. 128 f. 
183 Se Nordenfelt s. 26 f. Jfr Brülde s. 195-224 (särskilt s. 195, 199-205) som menar att begreppet är relativt vissa 

syften, t.ex. att berättiga någon ersättning i form av sjukpenning, och att en definition ska kunna bidra i att besvara 

diverse praktiska frågor, samt att det finns några villkor som ”idealt bör uppfylla[s]” av en definition. Brülde menar 

också att begreppet är relativt beroende på om ett sjukfall är av kortare eller längre karaktär. 
184 Se Mannelqvist, 2012 s. 12 f. 
185 Prop. 1996/97:28 s. 10. 
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innehålla, fastän dessa var för sig eller i gemenskap kan bestämma arbetsförmågan hos en 

försäkrad.186 Å andra sidan anses i sammanhanget rekvisit (a) och (c), i vilket arbetets krav eller 

innehåll inkluderas, ha större betydelse då bedömningen av arbetsförmågan måste göras på 

medicinska grunder. Det sistnämnda innebär att fokus riktas mot den funktionsnedsättning en 

försäkrad har åsamkats, vilken nedsättning sedan ska sättas i relation till ett arbetsinnehåll. När 

arbetsförmågan bedöms och en adekvans eller ett samband kan konstateras mellan nedsättning 

(förmåga) och vad arbetet kräver, anses slutsatsen eller resultatet i denna bedömning ha nåtts. 

Enligt Mannelqvist gäller det här såväl ur ett rättsligt - som ett medicinskt perspektiv.187  

4.5.3 Begreppets tolkning ur ett sjukförsäkringsrättsligt perspektiv 

Eftersom begreppet arbetsförmåga alltjämt saknar en legaldefinition anses också 

Socialvårdskommitténs betänkande från 1944 vara relevant när begreppet ska tolkas ur ett 

försäkringsjuridiskt perspektiv. I betänkandet framgår att kommittén betraktade begreppet på 

två skilda sätt vid sjukdom. Dels (i) en faktisk arbetsoförmåga, då sjukdom medfört att 

förmågan är helt förlorad – eller med andra ord att den försäkrade befinner sig i ett tillstånd där 

denne är oförmögen att utföra något arbetsmoment alls. Dels (ii) en terapeutisk/profylaktisk 

arbetsoförmåga, då den försäkrade befinner sig i ett tillstånd att denne inte bör arbeta för att 

faktiskt kunna bota sjukdomen. FK ska i regel godta (ii) för att en försäkrad ska ha rätt till 

sjukpenning. Det är ovanligt med att en försäkrad helt saknar arbetsförmåga. Snarare så kan 

denne utföra åtminstone något arbetsmoment, men det kan ändå vara motiverat att denne trots 

allt avhåller sig från att arbeta i syfte att bota sjukdomen. För övrigt gäller att begreppet 

arbetsförmåga, rent sjukförsäkringsrättsligt, kan anses bygga på en helhetsbetraktelse av en 

individ och att denne, som nämnts, är försäkrad i befintligt skick.188 

4.5.4 Arbetsförmågans omfattning avgör förmånsnivå 

Arbetsförmågans omfattning avgör, enligt 27 kap. 45 § SFB, vilken förmånsnivå som 

sjukpenningen uppgår till. Exempelvis är en försäkrad med 75 procent arbetsförmåga berättigad 

till en fjärdedels sjukpenning (27 kap. 45 § 4 p. SFB), medan en försäkrad med helt nedsatt 

arbetsförmåga kan få hel sjukpenning (27 kap. 45 1 p. SFB). Med hänsyn härtill, och det faktum 

att SFB kräver att arbetsförmågan är nedsatt med minst 25 procent som grundläggande 

förutsättning för att sjukpenning ska kunna komma ifråga, har arbetsförmågan beskrivits ”som 

en kvantifierbar egenskap”.189 Observera att fastän jag, utifrån rubriken på detta avsnitt, inledde 

                                                           
186 Se Mannelqvist, 2012 s. 105 f., 115 och 132. 
187 Se a.a. s. 115 f. 
188 Se Ekholm m.fl. s. 127-129 och SOU 1944:15 s. 20. Se även Vahlne Westerhäll, 2012 s. 208. 
189 Se Mannelqvist, 2008 s. 512. 
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förevarande stycke med att förmånsnivån avgörs av arbetsförmågans omfattning så skulle 

detsamma kunna sägas gälla om man uttrycker sig i termer av arbetsoförmågans omfattning. 

Således ger arbetsoförmåga på 25-49 procent rätt till en fjärdedels sjukpenning, arbetsoförmåga 

på 50-74 procent en halv sjukpenning, arbetsoförmåga på 75-99 procent tre fjärdedels 

sjukpenning, och 100 procent hel sjukpenning.190  Slutligen är även 27 kap. 46 § 2 st. SFB 

relevant i sammanhanget, men jag redogör för det lagrummet längre ned i framställningen.  

Fastän en försäkrads arbetsförmåga kanske är nedsatt till viss omfattning kan förmånsnivån 

ändå bli lägre om det är så att den försäkrades förmåga till självförsörjning inte har reducerats 

i proportion till hur mycket den försäkrade har gått ned i arbetstid med anledning av 

deltidssjukskrivningen. I detta avseende har alltså den försäkrades förvärvsinkomster fått 

betydelse, vilka alltså ska beaktas.191 I äldre förarbeten anges att självförsörjning genom arbete 

avser heltidsarbete och den lön som därmed uppbärs vilken motsvarar lönenivån i aktuellt 

kollektivavtal eller vad ”som i övrigt är gängse” i aktuellt arbete eller yrkesområde.192 Däremot 

har HFD i RÅ 2010 ref. 83 I och II markerat att vad en försäkrad har i förvärvsinkomst inte 

ensamt är avgörande när arbetsförmågan ska bedömas, och detsamma gäller om denna anses 

vara hög. I bedömningen är det också relevant om den försäkrades medicinska tillstånd blir 

bättre, om dennes arbetsinsats ökat och om dennes inkomst inte överensstämmer med det som 

är att anse som normalt i aktuellt arbete eller yrkesområde. Emellertid bör jag anmärka att 

nämnda mål båda berörde sjukersättning, men såvitt jag förstår bör de också vara av intresse i 

förhållande till när arbetsförmågan bedöms och det gäller rätt till sjukpenning.193  

Det första målet (RÅ 2010 ref. 83 I) gällde en verkställande direktör (VD) för ett bolag, vilket 

han också ägde, som bl.a. hade taxiverksamhet. VD:ns inkomst, hans löneuttag från bolaget, 

fluktuerade med hänsyn till bolagets ekonomi, och FK ansåg att hans ökade inkomst under 2005 

medförde att VD:ns arbetsförmåga förbättrades betydligt. HFD höll dock inte med, bl.a. mot 

bakgrund av den yrkesgrupp han tillhörde. 

Det andra målet (RÅ 2010 ref. 83 II) gällde en man som i princip inte hade någon arbetsförmåga 

alls p.g.a. sin sjukdom, med undantag av att han hade förmåga nog att hämta post och betala 

räkningar som var kopplade till hans näringsverksamhet i form av lägenhetsuthyrning. Mannen 

ägde alltså ett antal hyresfastigheter och betalade räkningar hänförliga till dessa samtidigt som 

                                                           
190 Günzel & Zanderin s. 155. 
191 Se Mannelqvist, 2012 s. 139 f och där refererade domar. 
192 Se prop. 1996/97:28 s. 22. 
193 Se Mannelqvist, 2012 s. 141. 
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han betalade sina privata. Denna sysselsättning uppgick under en vecka maximalt till två 

timmar, cirka fem procent eller 1/20 av ett heltidsarbete. FK avslog mannens ansökan om att 

även fortsättningsvis uppbära ersättning, vilket han motsatte sig. HFD beviljade hans 

överklagade, då HFD ansåg det ostridigt att mannen ur ett medicinskt perspektiv uppfyllde 

kraven, och att mannens arbetsinsats inte motsvarande 1/8 av ett heltidsarbete samt att det i 

princip var irrelevant att han hade haft relativt hög inkomst från sin näringsverksamhet. 

4.5.5 Fotbollsspelaren i IK Oddevold versus Försäkringskassan 

Förvaltningsrätten i Göteborg meddelade i maj 2011 en dom194 i ett mål där en fotbollsspelare 

i IK Oddevold, vilken klubb under 2009 spelade i division ett södra, överklagat ett av FK fattat 

beslut där spelaren nekats sjukpenning.195 FK:s motivering var att hans arbetsförmåga inte var 

nedsatt med minst 25 procent eftersom hans arbetstid av totalt 50 timmar per vecka varav 40 av 

dessa utgjordes av en tjänst på 100 procent hos Länsförsäkringar, och resterande tio timmar i 

arbete som fotbollsspelare på 20 procent. FK ifrågasatte dock inte att han, enligt den medicinska 

utredningen (läkarintyget) i ärendet, helt saknade arbetsförmåga som fotbollsspelare p.g.a. 

förevarande menisk- och ledyteskador i ena knäet. Dessutom krävde skadorna operation innan 

han kunde spela fotboll igen, varför hans arbetsförmåga i detta avseende var helt nedsatt under 

ett par månader hösten 2009, även om han alltjämt kunde utföra sitt heltidsarbete. Mannen 

anförde att FK felaktigt beräknat arbetstiden för fotbollsspelet eftersom det snarare upptog 15-

20 timmar i veckan med hänsyn till variationer under säsongen, enligt ett arbetsgivarintyg han 

uppvisade daterat mars 2010 av en viss person (GF) för klubbens räkning. FK ansåg dock att 

överklagande skulle avslås enligt tidigare beslutsmotivering i kombination med att domstolen 

inte skulle fästa någon vikt i arbetsintyget eftersom det inte var undertecknat och det inte 

framgick vad GF hade för position hos fotbollsklubben. Men eftersom domstolen inte tycks ha 

godtagit dessa invändningar, då de över huvud taget inte nämndes i domskälen, ansågs mannen 

ha haft en arbetstid på 55-60 timmar i veckan, varmed hans deltidsarbete uppgick till 27-33 

procent av hans normala arbetstid. Således blev domslutet att fotbollsspelaren var berättigad till 

sjukpenning på 25 procent med hänsyn till utredningen i målet. Dock kan det anmärkas att en 

av nämndemännen i målet ville fastställa FK:s beslut. 

                                                           
194 Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål nr 9247-10. 
195 Adriansson, Bosse, Fotbollsspelare vann mot FK, Sveriges Radio (SR) 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=4529564 (hämtad 2015-11-19).  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=4529564
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4.5.6 Bedömning utifrån regelverket rehabiliteringskedjan 

Bedömningen av en försäkrads arbetsförmåga görs utifrån ett regelverk som kallas 

rehabiliteringskedjan (27 kap. 46-55 b §§ SFB), i vilket arbetsförmågan ses i jämförelse med 

arbete eller arbetsmarknad, och det i tre bestämda perioder.196 Rehabiliteringskedjan sägs dock 

gälla fullt ut enbart för en arbetstagare, medan regelverkets innebörd är delvis annorlunda för 

t.ex. en egenföretagare. Bland annat genom att den senares arbetsförmåga bedöms mot dennes 

vanliga arbetsuppgifter t.o.m. dag 180.197 

Rehabiliteringskedjan regleras främst i 27 kap. 46-48 §§ SFB, och den första perioden är upp 

till 90 dagar, under vilken period en försäkrads arbetsförmåga ses mot dennes arbete eller ett 

annat som tillfälligt står till buds av arbetsgivaren.198 I huvudsak är det fråga om att bedöma 

mot de arbetsuppgifter som en försäkrad för närvarande har, varmed denne har rätt till 

sjukpenning om denne har nedsatt arbetsförmåga beträffande dessa arbetsuppgifter.199 Därefter 

från 91 till 179 jämförs mot annat arbete hos arbetsgivaren, vartill en omplacering behöver 

göras. Till sist, gällande dag 180 till 364, är det istället mot arbetsmarknaden och de arbeten 

som normalt förekommer där, eller mot andra arbeten som är tillgängliga för en försäkrad.200 

Bedömningen under det första intervallet vid ett inte alltför långt sjukdomsfall, i synnerhet i 

början av perioden när det egna arbetet står i centrum, anses vara mindre komplicerad. 

Åtminstone i förhållande till vad som gäller under det tredje intervallet, där en mer fiktiv 

bedömning är aktuell.201 Observera att bedömningen av en försäkrads arbetsförmåga, som 

antytts, görs utifrån det enskilda fallet med hänsyn till att denne är försäkrad i befintligt skick. 

Därtill gäller att bedömningen måste utgå från de krav som innefattas i den försäkrades arbete, 

eller som annars är befintliga i, på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten.202 

Andra omständigheter av betydelse i bedömningen? 

Fram t.o.m. 30 juni 2008 medgav 3 kap. 7 § 6 st. AFL att hänsyn kunde tas till en försäkrads 

ålder, bosättningsförhållande, utbildning m.m. i en bedömning av dennes arbetsförmåga, men 

bara om det fanns särskilda skäl härom. Fastän denna möjlighet därpå ströks anses det att dylika 

omständigheter inte helt kan frånses när en individuell bedömning görs av en försäkrads 

                                                           
196 Günzel s. 60-73; Günzel & Zanderin s. 158-160; Mannelqvist, 2015 s. 242 f; Hessmark m.fl. s. 531. 
197 Se SOU 2015:21 s. 427. 
198 Mannelqvist, 2015 s. 242 f. 
199 Iseskog, 2013 s. 45. 
200 Mannelqvist, 2015 s. 243. 
201 Se Hessmark m.fl. s. 531. 
202 Se Mannelqvist, 2012 s. 116 och 118. 
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möjlighet till försörjning genom förvärvsarbete.203 Däremot måste s.k. bisysslor tas med i 

bedömningen av arbetsförmågan. Här inräknas både betalda och obetalda aktiviteter men det 

som är avgörande i bedömningen är hur pass omfattande en viss aktivitet eller verksamhet är, 

liksom vad den innehåller och eventuell arbetsinsats den kräver. Exempel på bisysslor är ett 

egenbedrivet företag eller ett ideellt uppdrag i en förening. Emellertid är det framförallt längre 

fram i rehabiliteringskedjan, d.v.s. vid längre sjukfall, som en bisyssla kan inverka i ett 

sjukpenningärende.204 Utöver bisysslor beaktar FK även en försäkrads förmåga att utföra 

fritidsaktiviteter eller andra uppdrag som är utanför arbetstid, och även om den försäkrade har 

förmåga i detta avseende till sådant kan denne ha rätt till sjukpenning.205 

4.6 Allmänt om sjukdomsbegreppet 

Sjukdomsbegreppet definierats inte heller i lagstiftningen, fastän det anses ha en avgörande 

betydelse när FK har att bedöma om rätt till ersättning är för handen.206 Även här är 

Socialvårdskommitténs betänkande relevant, och de uttalanden som kommittén gjorde, 

åtminstone som utgångspunkt, fortfarande vägledande i begreppets tolkning och om en 

sjukdom bedöms föreligga.207 Utifrån kommitténs ståndpunkt, vilken ansåg att en 

legaldefinition var både olämplig och inte möjlig, får begreppet som utgångspunkt förstås från 

ett läkarvetenskapligt - och språkligt perspektiv. Ett tillstånd kan således betraktas som en 

sjukdom om vanligt språkbruk och rådande läkarvetenskaplig uppfattning instämmer härom. 

Därmed föreligger sjukdom vid ”varje onormalt kropps- eller själstillstånd” utan att detta är 

sammankopplat ”med den normala livsprocessen”. Exempel på det sistnämnda är tillstånd som 

sammanhänger naturligt åldrande eller att en kvinna är havande. Kommittén ville dock inte 

binda rättstillämpningen, utan den ansåg det viktigt att skälighetssynpunkter invävs i en 

tolkning av sjukdomsbegreppet. Kommittén exemplifierade med att en försäkrad bör vara 

berättigad till ersättning om denne söker läkarvård och, vid beaktande av befintliga 

förhållanden, bedöms vara sjuk fastän läkaren kanske inte kan konstatera att någon speciell 

sjukdom är förefintlig.208 Således anses det viktigt att omständigheterna i ett enskilt ärende i 

slutändan är avgörande.209 Dessutom blir sjukdomsbegreppet, mot bakgrund av kommitténs 

                                                           
203 Se Hessmark m.fl. s. 531. 
204 Se Mannelqvist, 2012 s. 133-135 och 138. 
205 Se vidare Försäkringskassans Vägledning 2011:1 version 5 s. 27 och däri hänvisad praxis, främst RÅ 2006 

ref. 56 och RÅ 2006 ref. 17. 
206 Se Försäkringskassans Vägledning 2004:2 version 21 s. 34. 
207 Se t.ex. Försäkringskassans Vägledning 2004:2 version 21 s. 34, Ekholm m.fl. s. 123 f och Vahlne 

Westerhäll, 2010 s. 230 f. 
208 SOU 1944:15 s. 162. 
209 Se SOU 1988:41 s. 234 och Ekholm m.fl. s. 123 f. 



    

61 
 

uttalanden, mer flexibelt i förhållande till bl.a. hur vetenskapen utvecklas varmed 

sjukförsäkringsreglerna inte behöver ändras därefter.210 

Det medicinska sjukdomsbegreppet, och dess innehåll, kan anses utgöra fundamentet för det 

motsvarande sjukförsäkringsrättsliga begreppet eftersom detta inte får avvika från det 

medicinska begreppet. Visserligen går det inte att tala om ett enhetligt medicinska 

sjukdomsbegrepp men genom att ändå applicera detta synsätt går det att beskåda det medicinska 

innehållet som ett reellt kriterium i jämförelse med det försäkringsrättsliga som ett normativt 

sådant. Det medicinska begreppet kan beskrivas på olika sätt och utifrån olika termer, men Lotta 

Vahlne Westerhäll vill argumentera för att en mer helhetssyn på människan bör anläggas, i 

samband med en rättslig bedömning av sjukdomsbegreppet. Samtidigt som en medicinskt 

konstaterad sjukdom måste föreligga som grundläggande förutsättning för sjukdomsvillkoret. 

Sådan sjukdom ska utgöra ett tillstånd som inkluderas i ICF och ICD-10, vilka anses vara två 

globalt accepterade dokument från Världshälsoorganisationen (WHO). Vahlne Westerhäll 

menar att flera perspektiv innefattas i helhetssynen, bl.a. ett socialt perspektiv, vilket å andra 

sidan kan jämföras mot att det av 27 kap. 3 § SFB framgår att vissa omständigheter, t.ex. en 

försäkrads sociala förhållanden, är irrelevanta för bedömningen av om en försäkrad är sjuk. 

Men det anses inte vara helt klarlagt att lagstiftaren genom denna regel kräver att det är enkom 

ett helt biologiskt (medicinskt) sjukdomsbegrepp som är aktuellt i tillämpningen.211 FK verkar 

dock tolka begreppet mer strikt utifrån dess nuvarande lydelse i lagstiftningen.212 

För övrigt, i sammanhanget sjuklön, motverkar 27 kap. 3 § SFB att en arbetstagare uppbär 

sjuklön när denne dras med sociala besvär eller generella livsbesvär.213 

4.6.1 Särskilt om idrottsskador 

När det gäller idrottsskador är en definition av dessa att det uppstått en skada, eller flera skador, 

på kroppens vävnader med anledning av idrott och träning. Alternativt alla typer av skador där 

orsaken är någon form av fysisk aktivitet, i vilket inkluderas att röra på sig eller annars att 

använda kroppen. Idrottsskador kan i regel antingen vara akuta – d.v.s. som inträffat plötsligt 

och där orsaken eller startpunkten är tydligt definierad – eller orsakade av successiv 

överbelastning som pågått under en utsträckt tid. Den senare typen är en s.k. belastningsskada 

                                                           
210 Se SOU 1995:149 s. 215 och Ekholm m.fl. s. 124. 
211 Se Vahlne Westerhäll, 2012 s. 204-207 och Vahlne Westerhäll, 2010 s. 232-237. Vad gäller ICF och ICD-10 

kan jag hänvisa till t.ex. https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf och 

https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10  
212 Se Försäkringskassans Vägledning 2004:2 version 21 s. 35 f. 
213 Se Försäkringskassan, Mer information till arbetsgivare s. 9. 

https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/koderfunktionstillstandicf
https://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10
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där skadan kan relateras till repetitiv (eller ackumulerad) belastning alternativt till att 

återhämtningen mellan varje tillfälle av belastning har varit för kort. Klassificeringen mellan 

de två typerna beror, som antytts, främst på skademekanismen och var en skadas symptom har 

startat. Svårigheten med belastningsskador är att de inte alltid syns vid kliniska symptom, och 

om dessa skador går obemärkta orsakar de i sinom tid vävnadsskador vilka sedan medför 

kliniska symptom. När dessa symptom därefter visar sig kan skadan felaktigt uppfattas och 

klassas som akut.214 

De akuta skadorna förekommer framförallt inom lagidrotter med hög grad av kroppskontakt 

mellan spelare, t.ex. ishockey och fotboll, medan den andra typen av skador förekommer mest 

inom utpräglade konditionsidrotter, bland annat löpning, men även inom tekniska idrotter 

såsom spjut.215 Särskilt vid akuta skador anses det viktigt att behandling – rehabilitering – sätts 

in i princip omgående.216 

4.7 SFB samspelar med SjLL 

27 kap. 9 § SFB är en regel som samspelar med SjLL. Enligt denna är en försäkrad som är att 

se som arbetstagare inte berättigad sjukpenning under sjuklöneperioden. Dock är det, i regelns 

sammanhang, irrelevant om rätt till sjuklön under samma period är för handen.217 Men om den 

försäkrade inte är att betrakta som arbetstagare kan sjukpenning lämnas även under den 

tidsperiod som motsvarar sjuklöneperioden, enligt 27 kap. 10 § 1 st. SFB, såvida inte den 

försäkrade uteslutande uppbär inkomst från annat förvärvsarbete.218 Nämnda lagrum 

förutsätter, uttryckligen av lagtexten, att den försäkrade uppbär inkomst av anställning.  I linje 

därmed blir det för FK en preliminärfråga i ett sjukpenningärende att avgöra om den försäkrade 

uppfyller arbetstagarbegreppet eller om densamme exempelvis kan anses vara 

uppdragstagare.219 FK måste därefter fastställa den försäkrades ingång i rehabiliteringskedjan 

utifrån den dag dennes sjukpenningsansökan görs, vilket bl.a. innebär att dag 15 i kedjan blir 

den första sjukpenningdagen för en försäkrad som i egenskap av arbetstagare har uppburit 

sjuklön. Dock kan en sjukperiod under vissa förutsättningar sammanläggas med tidigare 

sjukperioder, varmed den försäkrade ska anses vara längre fram i kedjan. Således måste en 

                                                           
214 Se Bahr m.fl. s. 13 f. 
215 Se a.a. s. 14 och 39. 
216 Se Carlsson & Carlsson s. 16. 
217 Prop. 1990/91:181 s. 88. 
218 Hessmark m.fl. s. 543. 
219 Prop. 1990/91:181 s. 89. 
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handläggare på FK initialt också bedöma om en sammanläggning ska ske.220 Jag återkommer 

till dessa förutsättningar.  

27 kap. 10 § SFB omfattar dock bara försäkrade som uppbär inkomst av anställning, och många 

av de efterföljande reglerna är sammankopplade till detta lagrum och liknar SjLL:s regler rent 

materiellt, varför de inte behandlas mer ingående här. Vidare sägs 27 kap. 10 § SFB, 

tillsammans med 27 kap. 11 § SFB, kunna aktualisera sjukpenning för en försäkrad utan 

anställning förutsatt att denne kan påvisa att denne skulle ha arbetat.221  

4.8 Om sjukanmälan, och andra formella regler 

Enligt 27 kap. 17 § SFB om sjukanmälan m.m., vilken regel i princip motsvarar 8 § 1 st. SjLL, 

ska anmälan göras till FK, och sjukpenning kan aktualiseras även för viss tid innan den dag då 

anmälan om sjukdomsfallet gjordes. Dock endast upp till sju dagar före denna dag såvida inte 

det fanns hinder mot att göra en sjukanmälan, eller om det annars finns särskilda skäl till att 

utsträcka denna tid. Regeln ändrades genom lagen (2013:747) om ändring i 

socialförsäkringsbalken, varmed lagstiftaren införde möjligheten till att lämna sjukpenning 

även för dagar före anmälan. Tidigare fick sjukpenning inte lämnas för dagar före anmälan, 

såvida inte något av undantagen kunde tillämpas.222 Däremot förblev nämnda undantag, i 27 

kap. 17 § andra meningen SFB, oförändrade och därför kan tidigare praxis fortfarande anses 

relevant.223 Ett exempel är FÖD 1988:12, d.v.s. innan SjLL hade trätt ikraft, där 

Försäkringsöverdomstolen (FÖD)224 ansåg att det förelåg särskilda skäl att bevilja sjukpenning 

fastän någon sjukanmälan – formellt sett – inte hade gjorts. I målet hade en man blivit 

sjukskriven av sin företagsläkare under något mer än en vecka p.g.a. en spricka i handleden. 

Först efter sjukskrivningsperiodens slut inkom mannen med läkarintyg och framhöll att han var 

av uppfattningen att läkaren skulle göra sjukanmälan åt honom. FÖD menade att det i regel 

vore obilligt att en försäkrad inte ska vara berättigad till sjukpenning när en rimlig förklaring 

har getts till varför denne försummade att göra en sjukanmälan i rätt tid. FÖD ifrågasatte inte 

om mannen verkligen var arbetsoförmögen under sjukskrivningen, utan godtog hans förklaring 

och dömde till hans fördel, samt återförvisade ärendet till FK för förnyad handläggning.  

                                                           
220 Se Försäkringskassans Vägledning 2004:2 version 21 s. 156 f och 188. 
221 Se Mannelqvist, 2012 s. 72. 
222 Prop. 2012/13:169 s. 8. 
223 Se Hessmark m.fl. s. 550 och prop. 2012/13:169 s. 20. 
224 FÖD var högsta rättsinstans gällande ärenden om allmän försäkring m.m. fram till 1995 enligt Elmér, Åke, 

Försäkringsöverdomstolen, i NE, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rs%C3%A4krings%C3%B6verdomstolen 

(hämtad 2015-11-19).  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rs%C3%A4krings%C3%B6verdomstolen
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Även om 27 kap. 17 § SFB ändrade förblev 8 § 1 st. SjLL oförändrad då lagstiftaren ansåg det 

rimligt att en arbetstagare så fort som möjligt meddelar sin arbetsgivare om frånvaro från arbetet 

p.g.a. sjukdom.225 Vidare gäller, angående 27 kap. 17 § SFB, att FK tolkar ”sjukdomsfallet” 

som ett scenario där sjukdom föreligger vilken sätter ned en försäkrads arbetsförmåga.226 

Arbetsgivaren är anmälningsskyldig 

Om det föreligger ett anställningsförhållande och det är arbetsgivaren som ska fullgöra plikten 

att anmäla ett sjukdomsfall enligt 12 § 1 st. SjLL, behöver 27 kap. 17 § SFB inte beaktas. Detta 

framgår av 27 kap. 18 § SFB som hänvisar till 12 § 1 st. SjLL.227 Men om den försäkrade, senast 

den dag sjuklöneperioden gick ut, inte längre skulle göra arbetstagare hos arbetsgivaren så är 

det upp till den försäkrade att anmäla sitt sjukdomsfall till FK.228 

Ersättningsnivåer för sjukpenning 

27 kap. 19 § SFB stadgar att sjukpenning kan lämnas på normalnivå eller fortsättningsnivå (s.k. 

ersättningsnivåer), och av 27 kap. 20 § SFB framgår att i en sjukperiod så är en försäkrad 

berättigad till sjukpenning endast för de förmånstider som är stadgade i efterföljande paragrafer, 

mer specifikt 27 kap. 21-24 a §§ SFB varav de tre första handlar om förmånstiden för 

sjukpenning på normalnivån. 27 kap. 21 § SFB innebär att sjukpenning på normalnivån inte 

kan utbetalas om den försäkrade redan har erhållit sjukpenning på denna nivå för totalt 364 

dagar under de senaste 450 dagarna (ramtid), och varje dag räknas oavsett sjukpenningens 

storlek.229 Dessa dagar kan benämnas ersättningsdagar och 27 kap. 22 § SFB anger vad som 

vidare ingår i denna benämning, liksom att lagrummet hänvisar till 27 kap. 24 § SFB som kan 

tillämpas om situationen är den att en försäkrad har uppnått de 364 dagarna med sjukpenning. 

Sistnämnda paragraf reglerar förmånstiden för sjukpenning på fortsättningsnivån, medan 27 

kap. 23 § SFB närmast är en undantagsregel som möjliggör än fler ersättningsdagar än 364 

dagar på normalnivån under förutsättning att den försäkrade har en allvarlig sjukdom.230 

Som nämnts ska FK fastställa var den försäkrades ingång i rehabiliteringskedjan anses bli i 

samband med att denne ansöker om sjukpenning. Dock är det för FK, enligt Mannelqvist, av 

                                                           
225 Prop. 2012/13:169 s. 20. 
226 Försäkringskassan, Rättsligt ställningstagande 2015:2 (dnr 22768-2015), Tolkning av begreppet 

”sjukdomsfallet” i bestämmelsen om sjukanmälan. 
227 Hessmark m.fl. s. 550. 
228 Se prop. 1990/91:181 s. 90 och specialmotiveringen till 12 § SjLL i a.prop s. 77. 
229 Se Hessmark m.fl. s. 552. 
230 Se a.a. s. 553-555. 
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lika stor betydelse att, i förekommande fall, avgöra antalet dagar med sjukpenning på 

normalnivå som den försäkrade nyttjat, om denne haft sjukpenning tidigare under ramtiden.231 

Om läkarintyg och krav på en sjukpenningsansökan från dag 15 

27 kap. 25 § 1 st. SFB ålägger den försäkrade att styrka sin nedsatta arbetsförmåga genom ett 

läkarintyg senast den åttonde sjukdagen, och regeln påminner om det krav om läkarintyg som 

gäller för sjuklön gällande dag åtta till fjorton i sjuklöneperioden enligt 8 § 2 st. SjLL. Dock 

framgår det av 27 kap. 25 § 2 st. SFB att lagstiftaren har delegerat vidare kompetensen att 

meddela ytterligare föreskrifter mot bakgrund av första stycket. Så har också gjorts, nämligen 

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:13) om kontroll i sjukpenningärenden och 

ersättning för merutgifter vid resa till och från arbetet, m.m. Exempelvis krävs inte ett läkarintyg 

om det är ”uppenbart obehövligt”, enligt 7 § RFFS 1998:13, och ifall nämnda undantag inte 

kan tillämpas så kan en försäkrad ändå ha rätt till sjukpenning genom ett annat slags undantag. 

Enligt 8 § RFFS 1998:13 kan FK ändå utge sjukpenning till en försäkrad om omständigheterna 

i ett ärende kan anses visa att denne lidit av sjukdom, fastän något läkarintyg inte kunnat visas 

upp. Däremot ska en försäkrad, enligt 8 a § RFFS 1998:13, förete ett intyg när dennes 

arbetsförmåga blivit ytterligare nedsatt.  

Vidare ålägger 3 § RFFS 1998:13 en arbetstagare att fr.o.m. den femtonde dagen i sjukperiod 

inge en ansökan om sjukpenning och att styrka sin – p.g.a. sjukdom – nedsatta arbetsförmåga, 

i denna ansökan. Det här gäller för en arbetstagare som uppburit sjuklön under en 

sjuklöneperiod och i direkt anslutning till denna begär sjukpenning. 

4.9 Sjukperiod och karensdagar m.m. 

27 kap. 26 § SFB definierar vad som är att betrakta som en sjukperiod; till att börja med den tid 

när en försäkrad, utan avbrott, är sjuk med därtill nedsatt arbetsförmåga (27 kap. 26 § 1 st. 1 p. 

SFB) och i detta begrepp inkluderas även t.ex. sjuklöneperiod (27 kap. 26 § 2 st. SFB). Mot 

bakgrund av att begreppet sjukperiod förekommer i både SjLL och SFB är det enligt FK viktigt 

att inte förväxla dessa eftersom begreppet har en egen innebörd i resp. lag. Skillnaden ligger 

främst i när en sjukperiod anses avbruten. SFB:s sjukperiod blir avbruten om en försäkrad inte 

längre har sin arbetsförmåga nedsatt med minst 25 procent. SjLL:s sjukperiod anses däremot 

bruten först när arbetstagaren har återgått till sitt arbete hos aktuell arbetsgivare, i annat fall 

anses den fortlöpa förutsatt att arbetstagarens arbetsförmåga är, oavsett omfattning, nedsatt 

gentemot aktuellt arbete. Arbetstagaren anses ha återgått när denne ”arbetar hela sin arbetstid 

                                                           
231 Mannelqvist, 2012 s. 79 f. 
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en dag”.232 I sammanhanget kan FÖD 1985:47 nämnas från praxis. Hallands läns allmänna 

försäkringskassa ansåg att ett s.k. arbetsförsök under en halv arbetsdag medförde att en 

pågående sjukperiod avbröts, varpå två sjukperioder uppstod, men varken arbetstagaren eller 

FÖD delade denna bedömning. 

Som tidigare nämnts kan en sammanläggning av sjukperioder ske, och förutsättningarna härför 

ges i 27 kap. 51 § 1 st. SFB. Enligt detta lagrum ska dagar i två eller fler sjukperioder 

sammanläggas om tidsrymden mellan sjukperioderna understiger 90 dagar. Om en 

sammanläggning sker kan konsekvensen bli att en försäkrad anses befinna sig längre fram i 

rehabiliteringskedjan, t.ex. i tidsperioden där den försäkrades arbetsförmåga ska ses mot om det 

är möjligt med omplacering, fastän en ny sjukperiod precis har börjat.233 

27 kap. 27 § SFB definierar vilka dagar i en sjukperiod som ska anses som karensdagar. I 

allmänhet gäller att den första dagen i en sjukperiod anses utgöra karensdag för sjukpenning 

som svarar mot inkomst av anställning, enligt 27 kap. 27 § 1 st. 1 p. SFB. Detta lagrum gäller 

dock inte för den försäkrad som är arbetstagare eftersom denne redan omfattas av 6 § SjLL.234 

Vidare framgår det av 27 kap. 27 § 1 st. 2 p. SFB att för sjukpenning som svarar mot inkomst 

av annat förvärvsarbete är det t.o.m. sju karensdagar. 

27 kap. 32 § SFB är en regel om återinsjuknande som bl.a. innebär att en försäkrad undviker en 

ny karensdag om återinsjuknandet sker inom fem dagar från den föregående sjukperiodens 

utgång, d.v.s. kort efter det förra, avslutade sjukdomsfallet.235 

4.10 Närmare om arbetsförmågans omfattning 

Det finns omfattande praxis som har bedömt hur stor arbetsförmågan ska anses vara, och några 

rättsfall bör särskilt nämnas men först bör det uppmärksammas att en försäkrads arbetsförmåga 

bedöms mot dennes normala arbetstid. Det här innebär att en försäkrad som arbetar deltid inte 

är berättigad till sjukpenning om denne, trots sjukdom, bedöms ha en arbetsförmåga som 

ungefär motsvarar den omfattning vilken denne för närvarande arbetar.236 Denna situation 

förelåg i RÅ 2004 ref. 92 där den rättsliga kärnfrågan var om en person var berättigad till 

sjukpenning trots att dennes arbetsförmåga bedömts uppgå till något mer än en halvtid i 

                                                           
232 Se Försäkringskassans Vägledning 2011:5 version 13 s. 14 f. Se vidare a.st. angående den arbetstagare som har 

flera anställningar. 
233 Se SOU 2015:21 s. 428. 
234 Hessmark m.fl. s. 561 f. 
235 A.a. s. 568. 
236 A.a. s. 581 och 583. 
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omfattning, vilket motsvarade det arbete som personen hade före sjukskrivningen. Svaret blev 

nekande då arbetsförmågan inte ansågs nedsatt sett mot personens tidigare arbete på halvtid. 

I HFD 2011 ref. 30 var en lärare deltidssjukskriven och hade kommit överens med sin 

arbetsgivare om ett speciellt arbetsupplägg. Istället för att arbeta mindre per dag så arbetade 

läraren, under en vecka, i princip heltid tre dagar, halvtid en dag och var ledig en dag. Denna 

arbetsinsats uppgick till 75 procent, vilket bedömdes motsvara lärarens arbetsförmåga enligt ett 

läkarutlåtande. Den lediga dagen ansågs vara en behövlig avlastning för att arbetet skulle kunna 

klara sitt arbete i övrigt. FK beviljade inte sjukpenning vilket beslut läraren motsatte sig. HFD 

framhöll bl.a. att det, enligt en given princip, i regel krävs att den normala arbetstiden per dag 

minskas i motsvarande mån för att en deltidssjukskriven ska ha rätt till sjukpenning. Från detta 

har dock avsteg gjorts i praxis men då krävs dels att den deltidssjukskrivnes rehabilitering 

främjas av aktuell arbetstidsförläggning, dels att denna är medicinskt motiverad. HFD 

ifrågasatte inte läkarutlåtandet och konstaterade att den givna principen inte ska ges en för strikt 

tillämpning då såväl arbetsförhållandena som sjukdomens art kan behöva tas med i 

bedömningen. Därtill kan rehabiliteringens främjande vara att aktuell arbetstidsförläggning har 

som syfte att tillvarata den deltidssjukskrivnes arbetsförmåga. I förevarande fall ansågs 

arbetsupplägget mediciniskt motiverat och arbetstagaren beviljades sjukpenning på 25 procent. 

Nu nämnda rättsfall kan ses mot bakgrund av FÖD 1986:11, till vilket HFD (i HFD 2011 ref. 

30) hänvisade, där förutsättningar kan anses ha etablerats för att göra avsteg från principen om 

att den normala arbetstiden per dag ska minskas i motsvarande mån.237 Förvisso hade FÖD 

tidigare frångått principen någon gång, men i aktuell dom betonade FÖD att rådande praxis i 

vissa situationer kan vara motverkande mot viktig, givande sjukvård och rehabiliteringsförsök. 

I målet arbetade ett butiksbiträde ca 28 timmar i genomsnitt per vecka med regelbundna, om än 

ojämna arbetstider. På grund av fotvärk m.m. blev arbetstagaren sjukskriven och jobbade 

därefter bara 14 timmar per vecka; hälften på tisdag och hälften på torsdag. Fastän arbetstiden 

därmed översteg hälften av arbetstagarens normala arbetstid ansågs denne ha rätt till halv 

sjukpenning måndag till fredag. Detta var motiverat då tiden totalt sett inte översteg hälften av 

den tid som arbetstagaren arbetade före sjukfallet, och var mediciniskt motiverat o.s.v. 

4.11 Rehabiliteringskedjan 

Som tidigare nämnts bedöms arbetsförmågan enligt den s.k. rehabiliteringskedjan, I denna 

bedömning ska det, enligt 27 kap. 46 § 1 st. SFB, beaktas om den försäkrade förhindras att 

                                                           
237 Se Hessmark m.fl. s. 582 f. 
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utföra sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som tillfälligt står till buds av arbetsgivaren. 

27 kap. 46 § 2 st. SFB anger att omfattningen på arbetsförmågans nedsättning beror på i hur 

stor mån den försäkrade behöver avstå från sitt förvärvsarbete. Nedsättningen måste, som 

nämnts, vara med minst 25 procent, vilket med andra ord innebär att den försäkrade härmed 

arbetar 25 procent mindre än sin normala arbetstid – d.v.s. den faktiska arbetstiden – under en 

given dag. I sammanhanget anses normal arbetstid inte vara detsamma som normalt 

heltidsarbete med en arbetsdag på åtta timmar, utan den faktiska tiden för en viss dag kan bestå 

av fler eller färre timmar. FK behöver därför utreda hur stor denna tid är för den dag då 

sjukskrivning är aktuell för att kunna bedöma om den försäkrade har rätt till sjukpenning.238 

Dessutom gäller att om t.ex. ”Per” har en arbetsoförmåga på mellan 50 till 74 procent – därmed 

berättigad halv sjukpenning – innebär detta i praktiken att arbetsgivaren ska kunna ordna så att 

arbete finns tillgängligt i nivå som motsvarar befintlig arbetsförmåga, alltså i det här fallet 50 

procent av ”Pers” normala arbetstid. Därtill, med hänsyn till anställningsavtalet, måste en 

arbetsgivare faktiskt kunna erbjuda deltidsarbete till en försäkrad som är deltidssjukskriven.239 

Vad som utgör normal arbetstid kan vara svårt att avgöra om en försäkrad har två anställningar 

eller om det ingår jourtid, mertid eller liknande inom ramen för en anställning.240 I exempelvis 

RÅ 2002 ref. 48 arbetade en person (L-O) dels som planerare på heltid hos ett företag, dels som 

brandman på deltid vilket på ett år omfattade 24 timmars jourtid 7 dagar i rad var tredje vecka 

(totalt ca 17 veckor) liksom övningstid på åtminstone 50 timmar. Denna del i arbetet fullgjordes 

såväl under jourtid som fritid, och därutöver ingick ca 6 dagar av ”brinntid” i arbetet. Dock 

ådrog sig L-O knäbesvär som brandman och sjukskrev sig därför från detta arbete under den tid 

som besvären bestod, men han kunde fullgöra arbetet som planerare. HFD konstaterade att hans 

nedsatta arbetsförmåga endast var hänförlig till arbetet som brandman, och ansåg att det inte 

fanns skäl att beakta annan nedsättning än den som var relaterad till att L-O inte kunde utföra 

arbetet vad gäller övnings- och brinntid. När L-O:s nedsatta arbetsförmåga skulle bedömas 

fanns det alltså inte skäl att beakta annan nedsättning, vilken slutsats HFD ansåg 

överensstämma mot bakgrund av hur HFD fastställde hans årsarbetstid och de arbetsinsatser 

som deltidsarbetet innebar. Dessa insatser ansågs inte uppgå till minst 25 procent av hans totala 

arbetsutbud, d.v.s. anställningarna sammantaget, varför L-O inte var berättigad till sjukpenning. 

En kommentar till domen menar att kärnfrågan var att bestämma den försäkrades arbetstid i 

jämförelse med att fastställa den tid, i proportion till den försäkrades totala arbetstid, som 

                                                           
238 Försäkringskassans Vägledning 2015:1 version 2 s. 93. 
239 Se Günzel & Zanderin s. 155. Se även Günzel s. 60 f. 
240 Se Försäkringskassans Vägledning 2015:1 version 2 s. 93 och Hessmark m.fl. s. 583. 
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densamme avstod från att arbeta till följd av sjukdomsfallet. Härvid ska HFD ha menat att bara 

tid då en ”faktisk arbetsinsats” utfördes skulle inberäknas i den normala arbetstiden, varmed 

jourtid utan krav på arbetsprestation av något slag inte skulle tas med i beräkningen.241 

I detta sammanhang kan jag även hänvisa till Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i målet med 

fotbollsspelaren som ansågs ha totalt 55-60 timmar i normal arbetstid, vari en heltidsanställning 

hos Länsförsäkringar inkluderades. 

4.11.1 Bedömningen till och med dag 90 

27 kap. 46 § SFB gäller upp t.o.m. dag 90 och arbetsförmågan bedöms enligt två steg.242 Först 

ställs frågan om ”den försäkrade [kan] utföra sitt vanliga arbete efter nödvändig behandling och 

konvalescens?” och sedan om densamme kan ”utföra sina nuvarande arbetsuppgifter efter viss 

rehabilitering eller anpassning av arbetsuppgifterna?”. Om den första frågan besvaras jakande 

lämnas sjukpenning. Den andra frågan tar främst sikte på om en återgång till det vanliga arbetet 

kan ske. Denna bedömning beror på vilka åtgärder och deras omfattning som krävs för att den 

försäkrade ska anses kunna återgå. Vid nödvändiga åtgärder har denne rätt till sjukpenning.243  

Observera att begreppet ”arbete” inte har definierats i socialförsäkringsrättslig lagstiftning eller 

relevanta lagmotiv. Istället får begreppet och dess innehåll, i dessa två steg ovan, beskrivas och 

definieras framförallt från en försäkrad och dennes arbetsgivare.244 

Enligt FK fortsätter en försäkrad med nedsatt arbetsförmåga framåt i rehabiliteringskedjan i 

takt med varje dag – oavsett om rätt till sjukpenning föreligger – som fortlöper i en sjukperiod 

då det är dagar som räknas i lagstiftningens perspektiv. Samtidigt ska FK dels alltid bedöma 

om en försäkrad, trots befintlig sjukdom, ändå har viss arbetsförmåga vilken kan tillvaratas och 

därmed aktualisera partiell sjukpenning, dels i sin bedömning säkerställa att samtliga 

möjligheter hos arbetsgivaren att kunna förkorta en försäkrads sjukperiod har tillvaratagits.245  

4.11.2 Bedömningen från dag 91 till och med 179 

27 kap. 47 § 1 st. SFB reglerar arbetsförmågans bedömning från dag 91 till 179, då det även 

blir relevant att beakta om en omplacering hos arbetsgivaren medför försörjningsförmåga för 

den försäkrade. Om FK bedömer att denne har arbetsförmåga för visst arbete som denne kan 

omplaceras till, så föreligger inte längre någon rätt till sjukpenning. Dock måste omplaceringen 

                                                           
241 Se Försäkringskassans Vägledning 2015:1 version 2 s. 93. 
242 Hessmark m.fl. s. 587. 
243 Prop. 2007/08:136 s. 39 och 61; prop. 1996/97:28 s. 18 f; Hessmark m.fl. s. 587. 
244 Se Mannelqvist, 2015 s. 243. 
245 Se Försäkringskassans Vägledning 2004:2 version 21 s. 157. 
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avse ett arbete som är ledigt och vilket den försäkrade är tillräckligt kvalificerad.246 Annorlunda 

uttryckt ställs alltså först frågan (steg 3) om den försäkrade utan extra insatser kan utföra och 

få annat arbete hos arbetsgivaren, och senare eventuellt frågan (steg 4) om densamme kan få 

annat arbete utifall denne utbildas, eller att arbetsuppgifterna anpassas eller att andra liknande 

rehabiliterande insatser genomförs.247 Gällande steg 3 sägs det att sjukpenning lämnas under 

behövlig behandling och konvalescens, medan sjukpenning inte lämnas om 

omplaceringsmöjligheten är otillgänglig, d.v.s. ersättningen är inaktuell i avvaktan på att arbetet 

ska bli tillgängligt. Gällande steg 4 sägs det att prövningen av arbetsförmågan förutsätts ske 

mot att en rehabiliteringsinsats maximalt tar i anspråk 12 månader, samtidigt som att det bör 

vara klart att en företagen insats i princip medför att den försäkrade ifråga får ett erbjudande 

om arbete hos sin arbetsgivare. Vidare sägs det att insatserna bör ha ett tydligt mål vilket 

troligtvis kan uppnås.248 Bedömningen av arbetsförmågan görs mot högst ett heltidsarbete, 

enligt 27 kap. 47 § 2 st. SFB, och utan att beakta det arbetsutbud som fanns tidigare, varmed en 

försäkrad inte är berättigad till sjukpenning om en faktisk omplaceringsmöjlighet står till buds. 

Detsamma gäller om denne nekar en lämplig omplacering som ”rimligen bör acceptera[s]”, och 

även om det för densamme pågår rehabilitering som syftar till att en återgång till det ordinarie 

arbetet. Däremot kan sjukpenning lämnas om det finns ”en välgrundad anledning att med stor 

sannolikhet anta att” företagen rehabilitering medför möjlighet till återgång.249 

FK:s allmänna råd angående begreppet heltidsarbete är att det avser arbetstid på 40 timmar per 

vecka, men att ett kollektivavtal inom aktuellt arbetsområde kan ange annat.250 

Vidare så kan FK begära av en försäkrad att inkomma med ett utlåtande om möjligheten till 

omplacering. Enligt Tommy Iseskog får den försäkrade i sin tur vända sig till sin 

arbetsgivare.251 Utlåtandet ska även innehålla uppgift om det går att anpassa arbetsplatsen, men 

ett dylikt utlåtande får inte begäras av FK utan vidare. En begäran ska inte göras om det av 

uppgifterna i befintligt ärende redan står klart för FK att den försäkrades sjukdom medför att 

inget arbete inom ramen för arbetsgivarens verksamhet är möjligt.252 Att FK har rätt att begära 

                                                           
246 Iseskog, 2013 s. 45. 
247 Prop. 2007/08:136 s. 61; prop. 1996/97:28 s. 19; Hessmark m.fl. s. 589. 
248 Prop. 1996/97:28 s. 19 f. 
249 Se prop. 2007/08:136 s. 61 f och 70. 
250 Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:5) om sjukpenning och rehabiliteringsersättning s. 1 f; 

Försäkringskassans allmänna råd om ändring (FKAR 2008:9) i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:5) 

om sjukpenning och rehabiliteringsersättning s. 1. 
251 Iseskog, 2013 s. 45. 
252 Prop. 2007/08:136 s. 64 f. 
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nämnda utlåtande följer av 110 kap. 21 § 2 p. SFB. Härigenom anses arbetsgivaren ha möjlighet 

att (indirekt) bedöma arbetsförmågan hos den försäkrade även i detta stadium i en sjukperiod.253 

4.11.3 Bedömningen från dag 180 till och med 364 

27 kap. 48 § SFB tar sikte på bedömningen av arbetsförmågan från dag 180 till 364 och här 

ställs inledningsvis frågan om den försäkrade, utan extra insatser, kan utföra ett annat arbete 

som på arbetsmarknaden är normalt förekommande.254 Om svaret är jakande föreligger inte rätt 

till sjukpenning, och här är det irrelevant om arbetet är direkt tillgängligt för att en försäkrad 

ska anses vara arbetsför.255 Dock finns varken en definition gällande normalt förekommande 

arbeten, eller en beskrivning av den förmåga som krävs av en individ för att kunna utföra ett 

sådant arbete.256 Dessutom finns inte heller en definition av begreppet arbetsmarknad, vilket 

innebär att detta begrepp kan vara svårt att bestämma och definiera.257 

Innan frågan i stycket ovan ställs ska det dock vara klart att det inte finns någon 

omplaceringsmöjlighet hos arbetsgivaren.258 Sedan gäller att lagrummets innebörd, inklusive 

nämnda fråga, är avhängig att varken det ena eller det andra undantaget i 27 kap. 48 § 1 st. SFB 

aktualiseras (det räcker med ett av dem). Dels om det finns särskilda skäl som talar emot att 

arbetsförmågan jämförs mot annat på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, dels om 

en sådan bedömning är oskälig. Jag återkommer till dessa undantag. 

Därefter ställs frågan om den försäkrade kan utföra ett dylikt annat arbete om denne 

genomgår en rehabiliterande insats, t.ex. utbildning eller omskolning, vilken inte ska behöva 

pågå längre än ett år ungefär.259 Syftet är att rusta personen för att kunna utföra ett för denne 

på arbetsmarknaden lämpligt arbete. Om ett sådant inte är tillgängligt efter genomförd insats, 

men personen har arbetsförmåga för detta arbete, föreligger inte längre rätt till sjukpenning.260 

27 kap. 48 § 1 st. 1 p. SFB har, enligt dess nuvarande lydelse, varit föremål för prövning i RÅ 

2008 ref. 15. Rättsfallet gällde förvisso om rätt till sjukersättning förelåg, men det anses ändå 

relevant då den vid tillfället gällande lagstiftningen i princip var likalydande, och då HFD 

prövade om den försäkrade hade förmåga att utföra ett normalt förekommande arbete.261 HFD 

                                                           
253 Se Mannelqvist, 2012 s. 53. 
254 Prop. 2011/12:113 s. 15; prop. 2007/08:136 s. 66; prop. 1996/97:28 s. 20; Hessmark m.fl. s. 591. 
255 Prop. 1996/97:28 s. 20. 
256 Prop. 2007/08:136 s. 67. 
257 Se Mannelqvist, 2015 s. 243. 
258 Se prop. 1996/97:28 s. 20. 
259 A.st. 
260 Se Hessmark m.fl. s. 592. 
261 Se bet. 2011/12:SfU14 s. 8 f. 
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gjorde helt enkelt samma bedömning som KamR, i mål nr 2407-05, där den försäkrades 

yrkanden beviljades i sin helhet. KamR ansåg att denne bara hade förmåga att utföra ett arbete 

som inte är normalt förekommande på den öppna arbetsmarknaden, och gjorde några 

principiella uttalanden. Enligt KamR låg det närmast till hands att anta att ett normalt 

förekommande arbete är ett vanligt sådant där en persons arbetsförmåga i princip kan tillvaratas 

helt. Någon egentlig anpassning av arbetet ska inte behövas, eller i så fall bara ringa, med 

hänsyn till en arbetstagares ev. funktionshinder eller medicinsk åkomma, samtidigt som arbetet 

var betingat med ett krav på normal prestation. Den försäkrade i rättsfallet kunde emellertid 

p.g.a. diverse besvär bara utföra ett anpassat arbete med tämligen begränsade arbetsuppgifter. 

Detta anpassade arbete kunde således inte anses utgöra ett normalt förekommande.  

Ifråga om arbetsmarknaden avses den på nationell nivå och arbeten som däri är normalt 

förekommande påverkas av olika, icke-statiska, faktorer. Inte minst har den försäkrades 

sjukdom eller skada stor betydelse och att bedöma den ev. kvarstående arbetsförmågan, och hur 

denna har inskränkts, mot arbeten som på olika vis inbegriper fysiska eller psykiska krav. Om 

den försäkrade bara bedöms klara ett specifikt, långt ifrån normalt förekommande arbete krävs 

det i princip att denne erbjuds arbetet ifråga för att arbetsförmågan ska kunna bedömas mot 

detta arbete.262 

I sammanhanget vad gäller 27 kap. 48 § SFB kan det också nämnas att HFD har meddelat 

prövningstillstånd gällande en överklagad dom från KamR.263 HFD anser att det har prejudiciell 

betydelse att pröva om det går att ge en medicinsk utredning retroaktiv verkan när särskilda 

skäl – det ena undantaget i 27 kap. 48 § 1 st. SFB – prövas. I KamR yrkade den försäkrade, som 

besvärade sig mot underinstansens avgörande, att han skulle beviljas sjukpenning för en period 

om ca 6 veckor, mellan 16 juni och 28 juli 2012, med anledning av ett från läkarintyg den 29 

juli. Argumentationen härtill var bl.a. att läkarens bedömning sannolikt skulle ha varit 

densamma om läkarbesöket ägt rum i juni. KamR avslog överklagandet, men en skiljaktig ansåg 

att intyget de facto kunde ges retroaktiv verkan, och denne ville döma till den försäkrades fördel. 

Exempel på vad de tidigare nämnda undantagen, om särskilda skäl och oskälighet, kan vara har 

getts i förarbetena, men allra först framgår att en tillämpning av särskilda skäl har två 

förutsättningar. Den försäkrade ska, mot bakgrund av en välgrundad bedömning, med stor 

sannolikhet kunna återgå i samma arbetsomfattning som förut, och detta senast på dag 365 i 

                                                           
262 Se prop. 1996/97:28 s. 17 f. 
263 HFD:s beslut i mål nr 3136-14 och 3137-14, gällande överklagad dom med mål nr 3532-13 och 3533-13. 
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dennes sjukperiod. Denna situation kan föreligga bl.a. när den försäkrade väntar på operation, 

eller nyss opererat sig, och denna – utifrån vetenskap och beprövad kunskap med stor 

sannolikhet – leder till återställd arbetsförmåga. Alternativt när en arbetslivsinriktad 

rehabilitering eller partiell återgång till arbetet har påbörjats.264 Dock framhöll lagstiftaren att 

undantaget bara bör beaktas när den försäkrade har fått en tydlig diagnos.265 

Vad beträffar oskälighetsregeln anförde socialförsäkringsutskottet (SfU) att den skulle kunna 

tillämpas t.ex. när arbetsförmågan är nedsatt som konsekvens av att medicinsk behandling ges. 

Denna ska åsyfta att förebygga allvarlig sjukdom, t.ex. värre tumörsjukdom där mer behandling 

är ett krav för att risken för återinsjuknande ska bli mindre. Regeln anses också vara relevant 

vid vissa progressiva sjukdomar, t.ex. vissa fall av multipel skleros (MS), som kan orsaka 

successivt nedsatt arbetsförmåga. Sådan sjukdom kan medföra den konsekvensen att 

arbetsförmågan under en kortare tid kan vara större för ett annat än aktuellt arbete.266 

4.12 Om arbetsgivarinträde 

Enligt 27 kap. 56 § SFB finns en möjlighet till s.k. arbetsgivarinträde. Härigenom åläggs en 

arbetsgivare att fortsätta betala ut lön även efter sjuklöneperioden tills arbetstagarens 

sjukdomstid är över, och arbetsgivaren får den sjukpenning som annars skulle ha gått till 

arbetstagaren. Detta inträde aktualiseras dock enbart om detta har reglerats i ett, av en central 

arbetstagarorganisation slutet eller godkänt, kollektivavtal – vilket en arbetsgivare enligt 27 

kap. 57 § SFB även kan tillämpa på en arbetstagare som inte är fackligt ansluten, men som 

omfattas av kollektivavtalet. Däremot ska arbetsgivarinträde inte likställas med sjuklön som en 

arbetsgivare utbetalar enligt kollektivavtal, där aktuell klausul kan sägas förlänga den 

lagstadgade sjuklöneperioden för de arbetstagare som omfattas av kollektivavtalet.267 

4.13 Möjligheten till omprövning och överprövning 

Om en försäkrad är missnöjd med det beslut som FK har fattat i ett sjukpenningärende, kan 

denne enligt 113 kap. 7 § 1 st. SFB begära att FK omprövar sitt beslut. I sista hand kan 

densamma överklaga FK:s beslut till allmän förvaltningsdomstol (113 kap. 10 § 1 st. SFB) 

förutsatt att en omprövning först har skett (113 kap. 10 § 2 st. SFB).268 Ev. domstolsprövning 

ska ske inom skälig tid enligt art. 6.1 i Europarådets konvention om mänskliga rättigheter.269   

                                                           
264 Se prop. 2007/08:136 s. 68 f och bet. 2009/10:SfU13 s. 6-8. 
265 Prop. 2007/08:136 s. 69. 
266 Bet. 2009/10:SfU13 s. 7 f. 
267 Se Hessmark m.fl. s. 605. 
268 Mannelqvist, 2012 s. 195 f. 
269 Se Hessmark m.fl. s. 59 f. 
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5 Förhållandet mellan sjuklön och sjukpenning till 
kollektivavtal och privata försäkringar 

I detta kapitel belyser jag främst förhållandet mellan sjuklön och sjukpenning till de tre 

kollektivavtal som för närvarande är ikraft inom ishockey och fotboll, och något om 

förhållandet mellan sjuklön plus sjukpenning till privata försäkringar. Även i detta avsnitt 

använder jag benämningarna Hockeyavtal 1, Hockeyavtal 2 och Fotbollsavtalet. 

5.1 Kollektivavtal inom ishockey 

Hockeyavtal 1 reglerar arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön i § 7. Enligt § 7 mom. 1 i 

kombination med mom. 5 gäller att en spelare har rätt till sjuklön enligt SjLL under 

sjuklöneperioden, men också fortsättningsvis från dag 15 till 90 i sjukperioden. Således kan 

detta, enligt mig, anses innebära att den lagstadgade sjuklöneperioden förlängs för de spelare 

som omfattas av avtalet. Sedan gäller att sjuklönen från dag 15 och framåt, som jag förstår det, 

i princip uppgår till 90 procent av månadslönen beroende på hur hög ens inkomst är (se vidare 

§ 7 mom. 4:5). Dock är detta nog något förenklat sagt. 

Därefter följer av § 7 mom. 4:2.att karensavdrag inte ska göras när en spelare har sjukskrivits 

som ”direkt följd” av dennes hockeyutövande. I annat fall görs detta avdrag enligt ”lag” – vilket 

torde ta sikte på 6 § 1 st. 1 p. SjLL. Däremot finns en begränsningsregel i § 7 mom. 5 där det 

stadgas att en spelare som är sjuk vid minst två tillfällen under en tolvmånadersperiod maximalt 

är berättigad till sjuklön under 105 dagar inom de senaste 12 månaderna. Därtill finns också en 

del s.k. samordningsregler varmed sjuklönen blir mindre av olika anledningar, t.ex. enligt § 7 

mom. 6:2 om spelaren får ersättning från annan försäkring än sådan som är kollektivavtalad 

förutsatt att arbetsgivaren har betalat aktuell försäkringspremie.  

Av § 7 mom. 7 följer att sjuklön från dag 15 kan bli inaktuell under vissa omständigheter, t.ex. 

om en spelare vid anställningstillfället undanhållit att denne lider av viss sjukdom, vilken senare 

under pågående anställning orsakar arbetsoförmåga (§ 7 mom. 7:1). Ett annat exempel är när 

en spelare har skadats i ett olycksfall som vållats av tredje man, och i vilken situation ersättning 

för inkomstförlust, enligt kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring, inte utbetalas. Som det 

framgår av § 7 mom. 7:5 är arbetsgivarens ansvar att betala sjuklön subsidiärt till skadestånd, 

vilket innebär att spelaren i första hand får vända sig till skadevållaren för att ev. erhålla 

skadestånd för förlorad arbetsförtjänst. Dock kan ansvaret aktualiseras om spelaren bara får 

skadestånd till en viss del. Därtill framgår av § 7 mom. 7:6, gällande skada eller olycksfall som 

inträffat utanför idrottsverksamheten, att arbetsgivaren här enbart ska betala sjuklön från dag 
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15 förutsatt att denne ”särskilt har åtagit sig detta”. Eventuellt ansvar omfattar dock bara sådant 

som inträffat vid förvärvsarbete för annan arbetsgivare eller egen näringsverksamhet. Slutligen 

följer av § 7 mom. 7:7 ytterligare situationer då en spelare inte är berättigad till sjuklön från dag 

15, t.ex. om denne är undantagen från sjukförsäkringsförmåner enligt AFL. Såvitt jag förstår 

torde främst 3 kap. 15 § AFL vara relevant här, även om lagen är upphävd. Enligt denna regel 

utbetalades inte sjukpenning under den tid en försäkrad t.ex. är häktad.270 

I övrigt gäller samma krav som i SjLL om sjukanmälan, sjukförsäkran och läkarintyg m.m. 

Slutligen följer av § 10 att Hockeyavtal 1 för närvarande gäller till den 30 april 2016 eftersom 

den ursprungliga giltighetstiden har passerats och ingen av parterna har begärt omförhandling.  

Hockeyavtal 2 skiljer sig inte från vad som har redogjorts ovan. Med andra ord har § 7 i 

Hockeyavtal 2 om sjuklön samma materiella innehåll, och avtalet gäller till den 30 april 2016. 

Därefter förlängs det med ett år i taget om ingen part skriftligt meddelat den andra om att avtalet 

ska omförhandlas. Meddelandet ska ha lämnats till motparten senast den 28 februari 2016. 

Observera att det finns en regel i 28 kap. 19 § SFB som till viss del tar sikte på förhållandet 

mellan den sjuklön som arbetsgivaren utbetalar fr.o.m. dag 15 i en sjukperiod, och sjukpenning 

enligt SFB. Jag återkommer till denna regel längre ned i detta kapitel.  

5.2 Kollektivavtal inom fotboll 

Som nämnts i tidigare avsnitt är det Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott resp. Unionen 

som är att betrakta som avtalsparter i Fotbollsavtalet. Syftet med detta var att kunna uppnå en 

bättre försäkringslösning, vilket SEF och SFS till synes tänkte kunde införas härigenom. 

Avsnitt 11.2 i Fotbollsavtalet reglerar vad som gäller om ersättning vid sjukskrivning, men 

såvitt jag förstår är avsnittets materiella regler inte längre särskilt relevanta med anledning av 

bilaga 3 om sjuklön som kompletterar kollektivavtalet. Denna antogs 29 november 2013 genom 

det förhandlingsprotokoll som parterna undertecknade, varmed de sökte nå liknande 

försäkringsmässiga lösningar som inom SHL.271 Bilagans innehåll motsvarar i princip helt vad 

som gäller i Hockeyavtal 1, varför jag inte redogör närmare för denna bilaga. 

Det bör dock anmärkas att Fotbollsavtalet, inklusive dess komplettering, bara gäller t.o.m. sista 

december 2015, enligt 14.1 och första stycket i § 2 i förhandlingsprotokollet. Efter sista datumet 

                                                           
270 Se AD 1997 nr 94 och Svenska Pappersindustriarbetareförbundets argumentation på s. 14 i referatet, där en i 

princip identisk klausul fanns i ett kollektivavtal, och arbetareförbundet hänvisade till att de situationer som är 

reglerade i 3 kap. 15 § AFL ”torde avses”. 
271 Förhandlingsprotokollet återfinns på http://www.spelarforeningen.com/wp-

content/uploads/2009/06/%C3%96verenskommelse-Fotbollsprot-1311291.pdf (hämtad 2015-12-03). 

http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2009/06/%C3%96verenskommelse-Fotbollsprot-1311291.pdf
http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2009/06/%C3%96verenskommelse-Fotbollsprot-1311291.pdf
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inom giltighetstiden gäller avtalet, enligt andra stycket i § 2, med sju dagars uppsägningstid för 

vardera parten. Däremot finns ingen uppgift om vad som händer med avtalet vid utebliven 

uppsägning, d.v.s. det framgår inte att det i så fall förlängs med viss tid, vilket annars är fallet 

vad beträffar kollektivavtalen inom hockey. Observera att parterna, enligt § 8, dock hade för 

avsikt att uppta förhandlingar tidigare i år, under våren, för att sluta ett nytt avtal med 

giltighetstid från den 1 januari 2016. Något nytt avtal har ännu inte slutits, men förhandlingar 

har åtminstone inletts, om än lite trevande.272 

Fram till slutet på 2014 var ett kollektivavtal ikraft för fotbollsspelare i Damallsvenskan, vilket 

innehöll några klausuler som gällde i den situationen att en spelare blev sjukskriven. Enligt §§ 

11.2 och 11.3 i avtalet var arbetsgivaren ålagd att utbetala ”90 procent av bruttolönen upp till 

[FK:s] ersättningstak fram till att man av [FK] inte längre är berättigad till sjukpenning”.273  

5.3 Privata försäkringar 

Som nämnts blev Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott och Unionen parter i 

Fotbollsavtalet i syfte att nå en bättre försäkringslösning. Av det tidigare nämnda 

förhandlingsprotokollet från den 10 maj 2012, och protokollets 3-5 §§, framgår att ett antal 

försäkringsavtal antogs, bl.a. Trygghetsförsäkring Idrott (TFI)274, liksom att parterna skulle 

verka för att kunna teckna vissa andra, exempelvis Trygghetsförsäkring Arbetsskada (TFA). 

Parterna enades också i att inleda förnyad förhandling under våren 2013 om parterna inte 

lyckades få till stånd ett tillräckligt bra försäkringsskydd. Eftersom anslutning till den 

sedvanliga TFA inte blev aktuell inleddes följaktligen förhandlingar, vilka inom sinom tid 

utmynnade i ett förhandlingsprotokoll från 29 november 2013. Enligt 1 § i detta protokoll kom 

parterna överens om att de ville undersöka om det gick att införa likartade som föreligger inom 

SHL, i syfte att få till stånd sådana även för fotbollen. Därtill konstaterade de ”att en 

kompletterande försäkringslösning med innehåll motsvarande den som SHL upphandlat för 

klubbar och spelare inom SHL inte är kollektivavtalad, men bygger på samverkan mellan 

klubbarna i form av SEF och spelarnas företrädare [SFS]” (mitt tillägg inom hakparentesen). 

                                                           
272 Telefonintervju med Elo, Hans-Göran, förbundsdirektör på Arbetsgivaralliansen, 2015-11-10 kl. 15:00. 
273 Se kollektivavtalet här http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2009/06/Kollektivavtal-

DAM_2013-2014_inkl-f%C3%B6rs%C3%A4kringsbil_orginal.pdf (hämtad 2015-12-15). 
274 Se http://mediaarkivet.nu/Sites/A/Folksam+Mediaarkiv/2610?encoding=UTF-8 (hämtad 2015-11-19). 

http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2009/06/Kollektivavtal-DAM_2013-2014_inkl-f%C3%B6rs%C3%A4kringsbil_orginal.pdf
http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2009/06/Kollektivavtal-DAM_2013-2014_inkl-f%C3%B6rs%C3%A4kringsbil_orginal.pdf
http://mediaarkivet.nu/Sites/A/Folksam+Mediaarkiv/2610?encoding=UTF-8
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Utöver TFI gäller även den s.k. tjänstesjukförsäkringen275 såväl för fotbollsspelare i 

Allsvenskan och Superettan, som för ishockeyspelare i SHL och HockeyAllsvenskan.276  

Om förhållandet mellan privata försäkringar och rätten till sjukpenning 

I den situationen att ersättning har utbetalats från privat försäkring till en försäkrad som avser 

att täcka upp vid inkomstbortfall p.g.a. sjukdom eller skada, så påverkas inte dennes 

förutsättningar till att kunna ha rätt till sjuklön och sjukpenning. Utan om någon privat 

försäkring ev. har slutits, och den försäkrade har rätt till samt får ersättning från den, utgör den 

därmed enbart ett komplement i det totala försäkringsskyddet. Däremot kan reglerna i 28 kap. 

19 och 20 §§ SFB påverka storleken på det belopp (beroende på vilken förmånsnivå av 

sjukpenning det är fråga om, t.ex. hel sjukpenning) som ska utbetalas, genom att detta belopp 

blir något eller helt reducerat. 28 kap. 20 § SFB tar dock bara sikte på all fri gruppsjukförsäkring 

som har tillkommit, och omfattar de försäkrade, genom överenskommelse i kollektivavtal. 

Reglernas tillämpning förutsätter dock att ersättningen som utges som förmån av denna 

gruppförsäkring är att likställa med lön som under sjukdom från den aktuella arbetsgivaren, 

”enligt grunder som fastställs i kollektivavtal[et]” – som det uttryckligen stadgas i lagtexten. 

Emellertid omfattar 28 kap. 20 § SFB inte sådan privat sjukförsäkring som t.ex. en arbetstagare 

kan ha tecknat för sig själv.277 Nämnda regel omfattar inte heller ersättning som utges som 

förmån av gruppsjukförsäkring som ett fackförbund har tecknat för sina medlemmar, varmed 

beloppet som avser sjukpenning inte reduceras.278 Däremot medför 28 kap. 19 § SFB att den 

sjuklön som en idrottsutövare är berättigad efter sjuklöneperioden enligt relevant kollektivavtal, 

d.v.s. från dag 15 till 90 i en sjukperiod, reducerar det belopp (avseende sjukpenning) som 

annars ska utbetalas från FK.279 Till sist, observera att för idrottsutövare är 

tjänstesjukförsäkringen, vilken behandlas i avsnittet nedan, inte ett exempel på sådan fri 

gruppsjukförsäkring som omfattas av 28 kap. 20 § SFB.280 

5.3.1 Tjänstesjukförsäkring 

Enligt nu gällande tjänstesjukförsäkring träder försäkringsavtalet och dess försäkringsskydd 

ikraft i samband med att den försäkrades anställning börjar, dock under två förutsättningar. Dels 

                                                           
275 Se http://mediaarkivet.nu/Sites/A/Folksam+Mediaarkiv/3093?encoding=UTF-8 (hämtad 2015-11-19). 
276 Folksam, För spelare i Allsvenskan och Superettan & För spelare i SHL och Hockeyallsvenskan, 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/herrallsvenskan/1.105918 och 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/shl/1.105918 (hämtade 2015-11-19. 
277 Mejlkorrespondens med Jarlehag, Carolin, verksamhetsutvecklare på FK. 
278 Försäkringskassans Vägledning 2015:1 version 2 s. 135. 
279 Se a.a. s. 133 f. 
280 Telefonintervju med Lindqvist, Lena, key account manager hos Folksam, 2015-12-15 kl. 09:00. 

http://mediaarkivet.nu/Sites/A/Folksam+Mediaarkiv/3093?encoding=UTF-8
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/herrallsvenskan/1.105918
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/shl/1.105918
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att klubben – d.v.s. den försäkrades arbetsgivare – omfattas av gällande kollektivavtal mellan 

ABI och Unionen, dels att den försäkrade är ”fullt arbetsför”. För sistnämnda begreppspar, 

alltså inom citationstecken, finns en omfattande beskrivning. Här sägs bl.a. att ”den försäkrade 

kan fullgöra sitt vanliga arbete utan några inskränkningar eller särskilda anpassningar [p.g.a.] 

hälsoskäl och inte haft inskränkningar/anpassningar i arbetet [p.g.a.] hälsoskäl under de senaste 

tre månaderna”. Dessutom gäller att den försäkrade inom detta tidsintervall inte får ha fått 

sjuklön, sjukpenning m.m. i fler än max 14 dagar i streck. Utifall densamma inte förvärvsarbetat 

under detta tidsintervall gör Folksam, såvitt jag förstår, en fingerad bedömning av vad fallet 

skulle ha varit om idrottsutövaren innehaft nuvarande arbete under tidsintervallet. 

Enligt försäkringsvillkoren är det klubben som är försäkringstagare medan den försäkrade är 

”den på vars hälsa försäkringen gäller”, d.v.s. en av klubben anställd idrottsutövare, och 

försäkringsskyddet kan sägas vara Folksams ansvar att utbetala ersättning om förutsättningarna 

härför föreligger. Inom detta skydd ingår i synnerhet tjänstesjukförsäkringen som gäller när den 

försäkrade under försäkringstiden har drabbats av nedsatt arbetsförmåga. Sistnämnda begrepp 

varken definieras eller beskrivs i försäkringsavtalet, men med arbetsoförmåga menas att 

sjukdom eller olycksfallsskada medfört att den försäkrade fått sin arbetsförmåga nedsatt eller 

helt gått miste om den, och den försäkrade anses arbetsoförmögen även under tid som denne 

uppbär sjuklön. Begreppets bedömning gör Folksam normalt utifrån SFB:s regler och FK:s 

beslut om sjukpenning m.m. och för att försäkringen ska berättiga ersättning gäller följande 

förutsättningar: (1) att arbetsförmågan p.g.a. egen sjukdom eller olycksfallsskada har blivit 

nedsatt med minst 25 procent, (2) att nedsättningen har uppstått under försäkringstiden d.v.s. 

medan den försäkrade omfattas av försäkringen, och (3) att den försäkrade faktiskt avstår från 

”all form av yrkesarbete i motsvarande omfattning till [nedsättningen]”. Därtill kommer en 

karenstid om 90 dagar, vilken jag återkommer till. Dessutom kan en förutsättning sägas vara att 

den försäkrade inte hunnit fylla 45 år, eftersom då omfattas denne inte av försäkringen.281 Efter 

att ett s.k. försäkringsfall282 har inträffat gäller att klubben, i egenskap av försäkringstagare, 

                                                           
281 Folksam, För spelare i SHL och Hockeyallsvenskan & För spelare i Allsvenskan och Superettan, 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/shl/1.105918 resp. 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/herrallsvenskan/1.105918 (hämtade 2015-11-

19). 
282 Enligt Mannelqvist, 2011 s. 207 kännetecknas ett försäkringsfall av ”att den händelse som försäkringen ska 

täcka kan, men behöver inte, inträffa och vad som betraktas som försäkringsfall regleras i lag eller avtal. 

Försäkringen avser således att skydda mot viss risk, exempelvis att någon blir sjuk […]. Blir risken verklighet åtar 

sig försäkringsgivaren ansvar”. Se även Bengtsson s. 11.  

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/shl/1.105918
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/herrallsvenskan/1.105918
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måste anmäla till Folksam om arbetsförmågan ändras. Detsamma gäller i samband med att den 

försäkrade får ersättning från försäkringen och då är även den försäkrade anmälningsskyldig.  

Som nämnts gäller i övrigt en s.k. karenstid om 90 dagar, varmed rätten till ersättning är 

avhängig att denna har hunnit passera och att den försäkrade har haft sådan nedsatt 

arbetsförmåga som försäkringen täcker. Karenstiden kan därutöver vara fast eller rörlig. Den 

fasta, 90 dagar, tillämpas om Folksam bedömer att arbetsförmågans nedsättning är 

tidsbegränsad. Den rörliga, däremot, gäller om FK och Folksam bedömer att nedsättningen är 

varaktig eller för ”avsevärd” tid. De nu nämnda aktörerna ska göra denna bedömning efter en 

sjukperiod som varat till det att bedömningen görs. Begreppet sjukperiod definieras i 

försäkringsavtalet i linje med vad som gäller i 27 kap. 26 § SFB, men med det tillägget att 

nedsättningen ska föreligga under försäkringstiden. 

Syftet med tjänstesjukförsäkringen kan sägas vara att Folksam, efter en karens på 90 dagar, ska 

skapligt kompensera en skadad spelare ”på övertid”, i enlighet med de ersättningsnivåer som 

gäller i avtalet vilka är gängse på arbetsmarknaden. Desto högre lön den enskilde spelaren har, 

för det fall att denne ”tjänar riktigt bra pengar”, så kan ytterligare komplettering behövas. Vid 

sådan komplettering är det inte fråga om en normal sjukförsäkring utan istället blir det en 

individuell avtalsförsäkring för höginkomsttagare, och av dessa spelare som är kvar i Sverige 

är det uppskattningsvis under 25 procent som tecknar försäkring.283 

Därjämte kan det påpekas att tjänstesjukförsäkringen inte omfattar fotbollsspelare i 

Damallsvenskan och Elitettan.284 Men å andra sidan gäller åtminstone TFI för dessa spelare.285 

5.3.2 Övriga försäkringar 

Som nämnts är även TFI av intresse. TFI gäller vid försäkringsfall som sker i samband med 

”aktiv idrottsaktivitet” såsom match och träning, inom det yrkesverksamma idrottsutövandet 

eller i samband med ”direkt resa” till och från t.ex. match. Förutsättningen för att ersättning ska 

utgå från TFI är vid ”direkta följder av olycksfallsskada eller annan skadlig inverkan som aktiv 

idrottsutövare och som inträffar under försäkringstiden.”  

                                                           
283 Telefonintervju med Svensson, Lars-Inge, chef på Folksam idrott inom Folksam, 2015-10-22 kl. 09:20. 
284 Folksam, Försäkring för spelare i Damallsvenskan och Elitettan, 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/damallsvenskan (hämtad 2015-11-19). 
285 Folksam, Försäkring för spelare i Damallsvenskan och Elitettan, 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/damallsvenskan/1.109410 (hämtad 2015-11-19). 

Se även http://mediaarkivet.nu/Sites/A/Folksam+Mediaarkiv/2610?encoding=UTF-8 (hämtad 2015-11-19). 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/damallsvenskan
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/damallsvenskan/1.109410
http://mediaarkivet.nu/Sites/A/Folksam+Mediaarkiv/2610?encoding=UTF-8
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Många av de begrepp som förekommer i TFI definieras eller beskrivs på samma vis som i 

tjänstesjukförsäkringen. Men i TFI gäller alltså det centrala begreppet olycksfallsskada, vilket 

beskrivs i ganska omfattande termer. Rent grundläggande avses med detta begrepp kroppsskada 

som drabbat en försäkrad i ”en oförutsedd plötslig yttre händelse”. Den sista förutsättningen är 

dock irrelevant vad beträffar kroppsskada som uppstått av ”solsting, värmeslag, förfrysning, 

vridvåld mot knä, fraktur (dock inte stressfraktur) och avsliten hälsena (hälseneruptur)”. 

Däremot är det ingen olycksfallsskada vid kroppsskada som är frivilligt orsakad, eller sådan 

som uppstått genom ”förslitning, överbelastning eller överansträngning […] exempelvis 

ryggskott, diskbråck eller muskelbristning”. Vad beträffar ”annan skadlig inverkan” ska 

konsekvensen bli ”en avvikelse från normalt hälsotillstånd som kräver sjukvård och som inte 

är att betrakta som olycksfallsskada”, och här utesluts överträning, utmattningssyndrom, 

trötthetssyndrom, utbrändhet, diagnoser av psykisk eller psykosomatisk natur. 

Inom TFI ingår bl.a. viss olycksfallsersättning, ersättning för sjukhusvistelse liksom för ”sveda 

och värk” när arbetsförmågan är nedsatt med hälften under minst 31 dagar i streck, och 

ersättning vid ”medicinsk invaliditet”.286 TFI kompletteras dock av s.k. gruppavtal vilka 

tecknas mellan en grupp och Folksam om försäkring för gruppens medlemmar d.v.s. de aktuella 

idrottsutövarna tillika föreningsmedlemmarna. I gruppavtalet, och tillhörande 

försäkringsinformation, specificeras närmare vilken ”verksamhet” som anses ingå, exempelvis 

tävling och organiserad träning m.m. Om ett gruppavtal upphör eller en enskild inte längre är 

medlem i den försäkrade gruppen, d.v.s. att utträde har skett, gäller inte längre TFI. 

För fotbollsspelare inom Damallsvenskan och Elitettan finns, utöver TFI, två andra försäkringar 

som jag kort tänkte beröra, nämligen en vårdkostnadsförsäkring och en bestående 

avbrottsförsäkring. Dock, till skillnad för klubbarna i Damallsvenskan och deras spelare, gäller 

inte ett befintligt försäkringspaket för klubbarna i Elitettan. Istället kan dessa ansluta sig till 

försäkringsdelarna. Vårdkostnadsförsäkringen ersätter vårdkostnader t.ex. för läkarbesök, 

medan den andra försäkringen gäller 24 timmar om dygnet vid sjukdom och olycksfall. Ett 

bestående idrottsavbrott anses vara när en spelare till följd av skada eller sjukdom tvingas sluta 

sitt idrottsutövande (göra ”karriärstopp”). Denne blir då berättigad ersättning som motsvarar 

vad som gäller vid dödsfall.287 

                                                           
286 Folksam, För spelare i SHL och Hockeyallsvenskan & För spelare i Allsvenskan och Superettan, 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/shl/1.105919 och 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/herrallsvenskan/1.105919  (hämtade 2015-11-

19). 
287 Folksam, Försäkring för spelare i Damallsvenskan och Elitettan, 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/damallsvenskan (hämtad 2015-11-19). 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/shl/1.105919
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/herrallsvenskan/1.105919
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/elitidrottsforsakring/damallsvenskan
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6 Om arbetsgivaransvar 

I det här kapitlet redogör jag för det ansvar – arbetsgivaransvar – som en arbetsgivare har ifråga 

om arbetsmiljö och rehabilitering utifrån främst AML och till viss del 30 kap. SFB. 

Inledningsvis följer en allmän redogörelse om arbetsgivaransvaret, och därefter mer specifikt 

om vad som kan sägas ingå i arbetsgivarens eget arbetsmiljöarbete. 

6.1 Allmänt 

Ett vanligt förekommande uttryck inom arbetsmiljöområdet är ”arbetsgivaransvar” vilket rent 

grundläggande avser det ansvar som är förknippat med arbetsgivarrollen. Inom uttrycket 

innefattas även det s.k. arbetsmiljöansvaret, alltså att arbetsgivaren måste se till att AML följs 

och att lagens både direkta och indirekta skyldigheter fullgörs. Med arbetsgivaren avses både 

denne personligen och dennes företrädare.288 Därtill ingår alla de ansvarstyper som teoretiskt 

kan aktualiseras om en arbetsgivare inte skulle följa AML. Exempel på sådan ansvarstyp är att 

den juridiska personen, arbetsgivaren, kan bli skadeståndsskyldig.289 Inom arbetsmiljöansvaret 

hör också en fråga om kontroll, i vilken ingår att arbetsgivaren åläggs av AML att exempelvis 

bedriva s.k. systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och därmed själv besiktiga arbetsmiljön.290 

Lagstiftaren vill med sitt bruk av begreppet ”arbetsmiljö” påpeka att AML som 

skyddslagstiftning avser att omfatta hela arbetstagarens arbetsmiljö varmed skyddet i arbetet är 

aktuellt för fysiska, psykiska och sociala aspekter. Som utgångspunkt har AML två syften, dels 

att förebygga ohälsa och olycksfall, dels att en god arbetsmiljö ska utvecklas.291 Det första syftet 

följer uttryckligen av 1 kap. 1 § AML, lagens portalparagraf, och i linje med detta har 

arbetsgivaren en allmän skyldighet, enligt 3 kap. 2 § 1 st. AML, att företa samtliga åtgärder 

som behövs för att dennes anställda inte utsätts för ohälsa eller olycksfall.292 Denna allmänna 

skyldighet benämner Iseskog, i förhållande till regelns praktiska tillämpning, som 

arbetsgivarens arbetsuppgifter. Men fastän arbetsmiljöansvaret ytterst tillskrivs arbetsgivaren 

innebär detta inte att det alltid är dennes ansvar att arbetsmiljörisker undanröjs. Exempelvis 

måste den anställde, enligt 3 kap. 4 § 1 st. AML, dels medverka i arbetsmiljöarbetet, dels följa 

föreliggande arbetsmiljöföreskrifter och bruka ”de skyddsanordningar och iaktta den 

försiktighet i övrigt som behövs”.293 I propositionen till AML sägs det att arbetsgivaren ska se 

                                                           
288 Prop. 1976:77:149 s. 385; Gullberg & Rundqvist s. 118 och 336. 
289 Iseskog, 2015 16 f och 21. 
290 A.a. s. 26. 
291 Se Gullberg & Rundqvist s. 13, 25 och 54 f. Se även Iseskog, 2015 s. 29 f.  
292 Gullberg & Rundqvist s. 54 f; Iseskog, 2015 s. 30 f.  
293 Se Iseskog, 2015 s. 30 f och 52. 
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till att personlig skyddsutrustning såväl underhålls som ger ett betryggande skydd, medan 

arbetstagaren har en plikt att vårda skyddsutrustningen.294 Det finns också flera föreskrifter om 

diverse skyddsanordningar och -utrustningar men dessa verkar främst ta sikte på t.ex. 

industriarbeten.295 

Iseskog framhåller vidare att regeln i 3 kap. 2 § 1 st. AML bör tolkas som att arbetsgivaren är 

skyldig att agera som en normalt aktsam och seriös arbetsgivare borde, varmed denne ska företa 

alla rimliga åtgärder. Arbetsgivarens arbetsuppgifter är i detta avseende ett antal. Iseskog menar 

att arbetsgivaren måste: (i) följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och ingripanden; (ii) följa 

speciallagar inom olika områden som är relevanta för arbetsmiljön; och (iii) bedriva ett eget 

arbete för att i största möjliga utsträckning säkra arbetsmiljön, bl.a. genom att utöva tillsyn, 

företa andra tillgängliga och ekonomiskt möjliga åtgärder, och uppfylla sitt 

rehabiliteringsansvar.296 I avsnitten nedan ges närmare kommentarer om (i) och (iii).  

Som det kanske gått att förstå hittills av detta avsnitt är AML tillämplig för arbetstagare och 

arbetsgivare, och enligt 1 kap. 2 § AML gäller lagen för varje ”verksamhet” vari den anställde 

utför arbete för den senares räkning. Arbetet ska dock utföras i Sverige, då AML i princip inte 

är tillämplig på utrikes belägen verksamhet, och att med verksamhet avses såväl stadigvarande 

verksamhet som tillfälligt, kortvarigt arbete. Det är ovidkommande om verksamheten ifråga 

bedrivs av bolag eller förening o.s.v.297 Vad beträffar vilka som kan anses vara arbetstagare och 

arbetsgivare kan jag hänvisa till tidigare avsnitt i den här uppsatsen eftersom bedömningen görs 

enligt allmänna rättsregler och härtill relevant praxis.298 Däremot kan jag anmärka att 

lagstiftaren förespråkade att arbetstagarbegreppet skulle tolkas extensivt.299 

6.2 Arbetsgivarens eget arbetsmiljöarbete 

Som nämnts ligger det i arbetsgivarens arbetsuppgifter, utöver att följa Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter, att bedriva eget tillika aktivt arbetsmiljöarbete utifrån dennes bedömning och eget 

initiativ. I detta arbetsmiljöarbete sägs främst fyra moment ingå, arbetsgivaren ska: (a) utöva 

mer övergripande tillsyn ur ett organisatoriskt perspektiv (alltså att bedriva SAM); (b) utöva 

tillsyn i sin dagliga arbetsledning; (c) företa de åtgärder som kan anses vara ”tekniskt kända 

                                                           
294 Prop. 1976/77:149 s. 259. 
295 Arbetsmiljöverket, Personlig skyddsutrustning & Fördjupning om personlig skyddsutrustning, 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personlig-skyddsutrustning/ och https://www.av.se/halsa-och-

sakerhet/personlig-skyddsutrustning/fordjupning-om-personlig-skyddsutrustning/#1 (hämtade 2015-11-19). 
296 Se Iseskog, 2015 s. 52 f och 69. Se även Adlercreutz & Mulder s. 339. 
297 Gullberg & Rundqvist s. 52 f och 56 f. Se också prop. 1976/77:149 s. 47. 
298 Se Gullberg & Rundqvist s. 57. 
299 Se prop. 1976/77:149 s. 38 f och 385. 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personlig-skyddsutrustning/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personlig-skyddsutrustning/fordjupning-om-personlig-skyddsutrustning/#1
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/personlig-skyddsutrustning/fordjupning-om-personlig-skyddsutrustning/#1
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och ekonomiskt möjliga”; (d) se till så att rehabiliteringsarbetet är organiserat och bedrivs på 

ett icke-lagstridigt sätt.300 Nedan kommenteras framförallt (a) och (b). 

6.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) anses vara den föreskrift som 

tillägnats mest uppmärksamhet av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. I princip är alla dessa 

föreskrifter bindande – med undantag av de som är utformade som råd och rekommendationer 

– för en arbetsgivare och p.g.a. sin bindande karaktär därmed måste följas för att en arbetsgivare 

ska ha fullgjort sina arbetsuppgifter och agera i enlighet med AML:s krav. Det är en annan sak 

att de flesta av föreskrifterna inte är förenade med straffsanktion eller sanktionsavgift om en 

arbetsgivare inte följer en viss föreskrift.301 

SAM innebär ett klargörande ifråga vilka skyldigheter en arbetsgivare har i att se till att 

arbetsmiljö och -arbete är kvalitetssäkrat.302 En annan utgångspunkt är att SAM:s regelverk 

syftar till att en arbetsgivare faktiskt tvingas att ta arbetsmiljöarbetet på allvar och att det blir 

en del av ordinarie verksamhet.303 Det sistnämnda uttrycks i 3 § AFS 2001:1 som att SAM ska 

vara en ”naturlig del i den dagliga verksamheten”. Vidare kan SAM:s krav beskrivas utifrån ett 

antal nyckelord, såsom uppföljning (och t.ex. utredning av olycksfall, se 8, 9 och 11 §§), 

dokumentation - kunskaper (t.ex. att undersöka och klarlägga arbetsmiljön, se 8 §) och 

handlingsplaner - åtgärder.304 Det sistnämnda nyckelordet handlingsplaner tänkte jag nu 

kommentera något medan övriga, även de jag inte nämnt, inte berörs alls. Iseskog menar att 

arbetsgivarens plikt att ta fram handlingsplaner är ett mycket väsentligt moment i SAM, och 

dessa ska visa alla planerade arbetsmiljöinsatser inklusive de som måste genomföras direkt, 

t.ex. att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa insatser, åtgärder, kan avse såväl teknik 

som vad som ingår i arbetsinnehållet och hur arbetet organiseras m.m.305 Åtgärderna bör vara 

långsiktiga p.g.a. att de krav som kan ställas på en god arbetsmiljö är dynamiska och ändras.306 

6.2.2 Tillsyn i daglig arbetsledning 

Arbetsgivarens plikt att ha tillsyn i detta avseende, och hur mycket det ska vara fråga om beror 

framförallt på vad det är för typ av verksamhet (dess ”art och inriktning”) vilket innebär att 

denne ska göra vad som är ”normal[t]” för aktuell bransch. Inledningsvis innebär plikten att 

                                                           
300 Iseskog, 2015 s. 71 f; Gullberg & Rundqvist s. 123 f och 130-133. 
301 Se Gullberg & Rundqvist s. 27-29. Se även Iseskog, 2015 s. 56-60. 
302 Iseskog, 2015 s. 58. 
303 A.a. s. 72 f. 
304 Se a.a. s. 73 ff. 
305 Se a.a. s. 75-77. 
306 Gullberg & Rundqvist s. 127. 
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arbetsgivaren ska övervaka sin verksamhet för att kunna avbryta sådant som är farligt och t.ex. 

att säkerställa så att skyddsutrustningen används korrekt om slarv upptäcks. Därutöver åligger 

det arbetsgivaren att informera, instruera och utbilda de anställda i olika avseenden, vilket också 

framgår mer eller mindre uttryckligen av 3 kap. 3 § 1 st. AML.307 Enligt 3 kap. 3 § 2 st. AML 

måste en arbetsgivare också ha överblick på individnivå och beakta att en enskild arbetstagares 

förutsättningar att utföra visst arbete kan skilja sig från annan, och ha i åtanke att den enskilde 

t.ex. kan ha svårt att lära sig hur instruktioner ska tillämpas. I detta avseende måste 

arbetsgivaren alltså anpassa sina krav på en anställd utifrån dennes förutsättningar, och i princip 

kan det bli fråga om omplacering av arbetsmiljöskäl om det bedöms nödvändigt.308  

6.2.3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och rehabiliteringsprocessen 

Genom 3 kap. 2 a § 3 st. AML ska det finnas en ”på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- 

och rehabiliteringsverksamhet” hos en arbetsgivare för att denne ska fullgöra både de uppgifter 

som ingår i AML och de i 30 kap. SFB. Observera att detta ”ska” egentligen är ett ”måste” 

eftersom regeln faktiskt är en skyldighet för arbetsgivaren. Utöver nu nämnda regel finns även 

en föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) vilken förtydligar 

rehabiliteringsansvaret och som till viss del utvidgar arbetsgivarens plikter ur 

rehabiliteringssynpunkt.309 Av denna föreskrift framgår bl.a. att arbetsgivaren ska ta vara på 

vilka behov som finns (4 §) och utifrån dessa, så tidigt som möjligt påbörja arbetet med 

arbetsanpassning och rehabilitering för de aktuella arbetstagarna (5 §). Denna verksamhet ska 

arbetsgivaren organisera så att den kan utföras i samarbete med FK och övriga berörda 

myndigheter enligt 8 § AFS 1994:1. Arbetsgivaren ska vidare anpassa en anställds 

arbetssituation med hänsyn till dennes förutsättningar för arbetsuppgifterna, och det här gäller 

för varje enskild anställd. 

Enligt Iseskog har alla arbetsgivare, med hänsyn till ”på lämpligt sätt” i 3 kap. 2 a § 3 st. AML, 

att fundera över och försöka besvara bl.a. vad verksamheten ska ha för mål och rutiner, och 

vilken ansvarsfördelning som ska gälla i det här avseendet samt hur verksamheten ska uppföljas 

(på årsbasis).310 Dessutom bör arbetsgivarna samordna denna verksamhet med SAM.311 Med 

”arbetsanpassning” avses åtgärder som har för syfte att arbetet och dess innehåll ska anpassas 

                                                           
307 Iseskog, 2015 s. 78-80; Gullberg & Rundqvist s. 138 f. 
308 Gullberg & Rundqvist s. 142-144; Iseskog, 2015 s. 83. 
309 Se Iseskog, 2015 s. 88 f. 
310 Se a.a. s. 90. 
311 Gullberg & Rundqvist s. 131. 
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för den enskilde, medan ”rehabilitering” på motsvarande vis avser de åtgärder genom vilka en 

enskilds arbetsförmåga helt eller delvis ska återställas om denna är nedsatt.312 

Föregående stycken har berört vad som gäller för rehabiliteringsansvar i allmänhet och detta 

kan skiljas från insatser i enskilda fall, t.ex. en viss person, även om rehabilitering kan anses 

vara direkt kopplat till arbetsmiljön. Dessa insatser ingår i den andra delen av en arbetsgivares 

rehabiliteringsansvar. Enligt Iseskog kan själva termen rehabilitering användas i flera olika 

betydelser, och en av dessa är som termen beskrevs ovan, vilken betydelse alltså är relevant i 

arbetsmiljöhänseende och som kan anses vara mer yrkesinriktad. Iseskog menar dock att det 

fortfarande kan vara relevant med såväl rent medicinska som sociala insatser, med betoning på 

de förstnämnda, för att en enskilds nedsatta arbetsförmåga ska bli mindre nedsatt eller helt 

återvunnen. Det kan också vara aktuellt med preventiva insatser, vilka kan krävas redan av 3 

kap. 2 § 1 st. AML. Dessa kan medföra att rehabiliteringsåtgärder inte blir nödvändiga, och har 

här en indirekt rehabiliterande funktion, men enligt Iseskog är AML i princip inte en 

”sjukvårdslag” då AML:s syfte är att förhindra att skador och sjukdomar drabbar människor.313 

Som nämnts ska – eller återigen ”måste” – en arbetsgivare anpassa en enskild anställds 

arbetssituation, d.v.s. arbetsplatsen och arbetet i sig, utifrån dennes förutsättningar i att utföra 

arbetsuppgifterna. Exempelvis på sådana anpassningar är att arbetsgivaren ordnar med tekniska 

hjälpmedel eller specifika arbetsredskap o.s.v. Men medan sådana vidtas måste arbetsgivaren 

undersöka om vidtagna anpassning medför att arbetsmiljön försämras för en annan anställd. 

Här kan det bli fråga om en arbetsmiljögräns, varmed arbetsgivaren är förhindrad att genomföra 

aktuell anpassning, om risken ökas att en annan anställd drabbas av skada och ohälsa.314 

Iseskog menar dock att AML de facto inte är lika betydelsefull som SFB ifråga om 

rehabilitering i enskilda fall, och att det är med stöd av SFB som t.ex. behandlingsåtgärder kan 

krävas – och även ur t.ex. ett kostnadsperspektiv, alltså att arbetsgivaren faktiskt bekostar 

aktuella åtgärder.315 Utifrån den senare lagstiftningen är det fråga om s.k. arbetslivsinriktad 

rehabilitering, enligt 29 kap. 2 § SFB, varmed rehabilitering ska syfta till att en försäkrad med 

sjukdom och nedsatt arbetsförmåga ska få tillbaka denna liksom sin försörjningsförmåga. Den 

försäkrade kan, enligt 30 kap. 2 § SFB, bli berättigad rehabiliteringsåtgärder utifrån reglerna i 

30 kap. Under tid som åtgärd pågår kan det, enligt 29 kap. 3 § SFB, vara aktuellt med 

                                                           
312 Iseskog, 2015 s. 91. Se även Gullberg & Rundqvist s. 130 f, 144 och 278 f 
313 Se Iseskog, 2015 s. 234-236. 
314 A.a. s. 238-239. 
315 Se a.a. s. 240. 
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rehabiliteringsersättning. Vilken åtgärd eller vilka åtgärder det kan bli fråga om avgörs i det 

enskilda fallet.316 För övrigt kan jag nämna att det anses möjligt – eller omvänt, inte omöjligt – 

för en idrottsutövare att få rehabiliteringsersättning, även om denna form av ersättning främst 

är vanlig för försäkrad som t.ex. arbetstränar hos viss arbetsgivare.317 Enligt mig torde dock 

arbetsträning i allmänhet vara ett ovanligt koncept för idrottsutövare, d.v.s. när idrotten är yrke. 

Förutsatt att en försäkrad är berättigad rehabiliteringsersättning kan det bli aktuellt med att 

upprätta en s.k. rehabiliteringsplan enligt 30 kap. 12-13 §§ SFB. Denna ska verka som ett slags 

styrmedel för rehabiliteringen och blir en lista för FK att bruka när rehabiliteringsprocessen 

genomförs. I förekommande fall ska planen innehålla bl.a. uppgift/er om åtgärd/er, vem som är 

ansvarig för varje sådan och en tidsplan för rehabiliteringen i sin helhet.318 Nu nämnda plan 

upprättas, enligt 30 kap. 12 § SFB, av FK och i största möjliga mån i samråd med berörd individ. 

Av 30 kap. 6 § 1 st. SFB framgår dock att arbetsgivaren ifråga ska, efter samråd med den 

berörde, ge upplysningar till FK om den berördes rehabiliteringsbehov för att det ska kunna 

klarläggas. Exempel på upplysningar är vad individen har för arbetsuppgifter och om denne kan 

få andra. Av samma regel följer även att arbetsgivaren ska, för en effektiv rehabilitering, se till 

att aktuella åtgärder företas, och detta så snart som möjligt på arbetsplatsen enligt lagmotiven.319 

Slutligen återkopplar 30 kap. 6 § 2 st. SFB tillbaka till AML, antagligen främst som en 

påminnelse om att det, för en arbetsgivare, även finns plikter i AML avseende arbetsanpassning 

och rehabilitering.  

Men ponera att en försäkrad som uppbär sjukpenning, vilken med anledning av detta kanske 

inte är särskilt intresserad av rehabilitering, i princip inte kan vägra till att medverka i 

rehabilitering genom att hänvisa till att denne inte sökt dylik åtgärd, eftersom konsekvensen då 

kan bli att sjukpenningen blir indragen eller nedsatt enligt 110 kap. 57 § SFB. Fastän FK alltså 

beviljat sjukpenning kan FK alltid föra rehabilitering på tal.320 

  

                                                           
316 Prop. 2008/09:200 s. 453. 
317 Mejlkorrespondens med Carolin Jarlehag, verksamhetsutvecklare på FK. 
318 Iseskog, 2015 s. 248. 
319 Prop. 2006/07:59 s. 22. 
320 Se Försäkringskassans Vägledning 2015:1 version 2 s. 147. 
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7 Analys 

I det här avsnittet analyserar jag de fyra frågeställningar som legat till grund i arbetet i denna 

uppsats. Inledningsvis kommenterar jag och problematiserar arbetstagarbegreppets tillämpning 

på en idrottsutövare, bl.a. i förhållande till 29/29-principen. Därefter behandlar jag vad som 

allmänt kan anses ingå i en idrottsutövares arbetsuppgifter utifrån kollektivavtalen och mitt 

intervjumaterial, och vad det har för betydelse att arbetsskyldigheten preciseras på detta sätt i 

förhållande till socialförsäkringen. Härnäst problematiserar jag idrottsutövarens arbetsuppgifter 

i förhållande till dennes arbetsförmåga – i synnerhet när denne är skadad. Sedan analyserar jag 

idrottsutövarens förutsättningar till sjuklön och sjukpenning vid ett sjukdomsfall med tanke på 

rådande regelverk och hur detta förhåller sig till lösningarna i gällande kollektivavtal inom 

ishockey och fotboll samt kompletterande försäkringsskydd. I sammanhanget är det även 

relevant att kommentera arbetsgivaransvarets betydelse, både före och efter ett inträffat 

sjukdomsfall. Slutligen behandlar jag försäkringsskyddet för manliga idrottsutövare i 

jämförelse med kvinnliga idrottsutövare. 

7.1 En idrottsutövare som arbetstagare 

Som nämnts är det idag inte främmande att tala om en idrottsutövare som arbetstagare, alltså 

att densamme kan anses uppfylla åtminstone tillräckligt många av de objektiva avtalskriterier 

som gäller för när arbetstagarbegreppet bedöms vara tillämpligt. Denna bedömning bör anses 

vara än enklare för en idrottsutövare inom lagidrott och då i synnerhet inom fotboll och 

ishockey där hela organisationen kring fotbolls- eller ishockeyspelare tycks vara tämligen 

välorganiserad, med t.ex. fastställda arbetsscheman och liknande. Men med det sagt är det inte 

otänkbart att även en idrottsutövare inom annan lagidrott, låt säga en innebandyspelare på 

elitnivå, i en rättslig bedömning också skulle kunna anses utgöra arbetstagare åt sin förening. 

Sedan vill jag motivera min ståndpunkt angående att bedömningen är enklare när det gäller 

idrottsutövare i lagidrott, med att själva avtalsförhållandet – inklusive allt vad det innebär – för 

(lag)idrottsutövaren är åtminstone relativt likt ett traditionellt anställningsförhållande t.ex. inom 

privat sektor. Samtidigt anses såväl ishockey som fotboll, jämsides andra elitidrotter, kunna 

utgöra faktiskt arbete, alltså arbete i egentlig bemärkelse. Härtill vill jag, utifrån vad Källström 

och Malmberg har skrivit om begreppet ”arbete”, göra ett tillägg angående lagidrott i 

förhållande till detta begrepp. Nämligen att lagidrott, liksom elitidrott i allmänhet, faktiskt bör 

anses ingå i ett ”samhälleligt produktionsmönster” eftersom t.ex. elitserien i en given idrott 

producerar framförallt idrottsliga resultat och underhållning till utomstående åskådare, och 

förhoppningsvis såväl fysiskt som psykiskt välmående idrottsutövare. 
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Å andra sidan bör det sistnämnda – d.v.s. de hälsorelaterade aspekterna – sakna betydelse i en 

rättslig bedömning om ett anställningsförhållande ska anses föreligga. Det är också en annan 

sak att elitidrotten, i vissa fall, kan medföra annat än enbart fysiskt välmående, utan ibland 

också skador med rehabilitering som följd, där särskilt en svårare skada torde vara förenat med 

idel elände. Skaderisken kan ses inte minst mot bakgrund av att en idrottsutövare ibland t.ex. 

tvingas att ”slänga sig så hårt man orkar in i en duell och bryta benet annars blir det mål” varpå 

sjukskrivning därefter blir aktuell och idrottsutövaren ifråga ”[förlorar] en helvetes massa 

pengar på vägen”. Nu återgivna citat, från en av respondenterna, kan i sin tur ses mot vad t.ex. 

en allsvensk fotbollsspelare kan ha i lön och därmed förväntas att bl.a. gå så hårt in i en duell 

då spelaren har betalt för det. Det finns mer att säga i detta sammanhang, men jag återkommer 

med fler kommentarer, jämte andra relevanta anmärkningar m.m. om en idrottsutövares 

arbetsskyldighet. 

Sammantaget finns det måhända inte någon större anledning att vidare kommentera 

arbetstagarbegreppets tillämplighet på en idrottsutövare, eftersom det är relativt klarlagt att det 

kan vara tillämpligt och i regel även torde vara det inom inte minst lagidrotter på elitnivå. Både 

med hänsyn till den praxis som föreligger och slutligen vid en helhetsbedömning vilken, som 

nämnts, kan inbegripa ett helt paket av olika omständigheter i den mån de föreligger i ett enskilt 

fall. Därför nöjer jag mig med att göra några ytterligare konstateranden. Till att börja med vill 

jag säga något om en idrottsutövare kan anställas genom konkludent handlande, och återkoppla 

till domen från Stockholms TR med Elitdomarna. Förvisso ansåg domstolen att de inte hade 

anställts, och jag tänker inte göra någon bedömning av domstolens domskäl och slutsatser, men 

jag vill hävda att denna rättsinstans ändå inte helt avfärdade möjligheten till att en anställning 

kan uppkomma genom konkludent handlade när det gäller en idrottsutövare, om än att det var 

handbollsdomare istället för handbollsspelare i det här fallet. Hade det däremot varit fråga om 

idrottsutövare enligt min definition, i förhållande till en idrottsförening, skulle en dylik 

bedömning som Stockholms TR hade att göra säkert kunna leda till att en anställning faktiskt 

anses ha uppkommit. Jag tänker mig att bl.a. den personliga arbetsskyldigheten för en 

idrottsutövare borde anses vara större om det exempelvis är så att denne har blivit uttagen till 

match och därmed förväntas delta – särskilt om det också förhåller sig som så att ersättning 

utbetalas. Som Benny Westblom-domen visar kan det dessutom vara aktuellt med ersättning 

oavsett om idrottsutövaren spelar match eller inte. Däremot kan jag ifrågasätta hur stor 

betydelse konkludent handlande har gällande idrottsutövare utifrån mitt synsätt, min definition 

av idrottsutövaren. Jag menar att det i regel torde det finnas ett anställningsavtal, åtminstone i 
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dagens läge och i de mer kommersialiserade lagidrotterna (främst på elitnivå) där det finns en 

hel organisation runt omkring ett A-lag. Denna kan innefatta såväl vad gäller de administrativa 

och idrottsliga aspekterna i en klubb (exempelvis med ekonomiansvarig, tränare och sportchefer 

m.fl.) som rehabiliteringsmässiga aspekter i att det kan finnas läkare, sjukgymnast och 

naprapater samt fler därtill. Både fotboll och ishockey utgör exempel på lagidrotter i den 

bemärkelsen. Mot denna bakgrund har jag svårt att se organisationen med själva idrottsutövarna 

(och existensen av befintliga anställningsavtal) inte skulle vara lika ordnad, dessutom med 

tanke på t.ex. SvFF:s och SIF:s krav om spelaravtal (s.k. obligatoriska avtal) som 

grundläggande förutsättning för att en fotbolls- eller ishockeyspelare ens ska kunna representera 

en förening. 

Därutöver bör arbetstagarbegreppet fortfarande kunna tillämpas på den idrottsutövare som satt 

sin verksamhet på bolag, med hänsyn till HD:s bedömning i NJA 1996 s. 311. Detta borde bli 

utfallet även om t.ex. det är idrottsutövares bolag som uppbär lönen som utbetalas från 

arbetsgivaren för att idrottsutövare utför arbetsuppgifterna. Inte minst eftersom idrottsutövaren 

bör anses vara personligt arbetsskyldig. 

Som också nämnts är konsekvensen av att någon anses utgöra arbetstagare att denne omfattas 

av det arbetsrättsliga regelverket. Denna konsekvens, tillika detta konstaterande, bör förvisso 

kanske bara anses ha viss betydelse i förhållande till uppsatsens inriktning – alltså i vilken 

sjukförsäkringen står i fokus och arbetstagarbegreppets tillämplighet inte är avhängigt för att 

en fysisk person ska anses vara försäkrad för de arbetsbaserade förmånerna och därmed ev. 

berättigad sjukpenning (även om enbart arbetstagare kan ha rätt till sjuklön). Men enligt mig 

finns det ändå anledning att här, angående det arbetsrättsliga regelverket, uppehålla sig något. 

Exempelvis angående arbetsgivarens arbetsledningsrätt inklusive 29/29-principen, vilket 

perspektiv är relevant att beakta med tanke på den omplacering som kan behöva ske p.g.a. 

rehabiliteringskedjan. I detta avseende önskar jag ställa den frågan om 29/29-principen över 

huvud taget kan tillämpas inom idrotten som yrke? Jag menar att den i vart fall inte kan 

tillämpas fullt ut eftersom det i princip – vilket inte minst har framgått av respondenterna i de 

intervjuer som jag har utfört – inte finns någon möjlighet till omplacering av en idrottsutövare. 

Förvisso berättade en respondent att det i dennes förening förekom att en skadad 

ishockeyspelare deltog på ungdomsträningar och gav tips om hur det gick att förbättra 

ungdomslagets spel i specifika matchsituationer, t.ex. powerplay, utifrån sin erfarenhet. Således 

kanske det inte är otänkbart att en omplacering måhända skulle kunna bli aktuell i detta 

avseende, alltså t.ex. till en tjänst som tränare eller ungdomstränare, men samtidigt kan man i 
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ha åtanke att många spelare alltjämt torde ha väldigt lite utbildning utöver sin 

idrottsverksamhet. I vart fall anses det svårt att omplacera en idrottsutövare till mer 

administrativa tjänster, t.ex. ekonomi- och löneansvarig, hos en förening. Utifrån mina 

intervjuer anser jag, som antytts tidigare, egentligen bara att en respondent inte helt uteslöt att 

det skulle kunna finnas omplaceringsmöjlighet för en fotbollsspelare. Men denna situation hade 

respondenten inte behövt ställas inför, sina 15 år i branschen till trots. 

En annan intressant aspekt med idrotten som yrke är det finns vissa skillnader inom idrotten 

som inte torde finnas inom andra yrken, eller inte i någon större utsträckning i alla fall. Det jag 

närmast har i åtanke är när en idrottsutövare blir uttagen att representera landslaget och därpå 

spelar matcher för den, oavsett om det är fråga om ett mästerskapsdeltagande i något 

sammanhang eller annars en vänskaps- eller träningsmatch mot ett annat lag. Den fråga som 

inledningsvis kan ställas i anslutning till detta är om det härigenom uppstår ett 

anställningsförhållande. Nu ställda fråga behöver av olika skäl inte nödvändigtvis besvaras 

jakande. Exempelvis då vissa spelare kanske bara spelar några matcher i landslaget under sin 

karriär, medan andra spelar betydligt fler och kanske framförallt mer regelbundet.  

Beträffande landslagsuppdraget blir det enligt mig också relevant att fundera kring vad som 

händer om en spelare blir sjuk eller skadad i samband med detta uppdrag, men jag återkommer 

till denna fundering när jag analyserar idrottsutövarens förutsättningar till sjuklön och 

sjukpenning. 

7.1.1 En idrottsutövares arbetsskyldighet 

Som jag har redogjort i uppsatsen kan idrottsutövarens huvudarbetsuppgift sägas vara att delta 

i all den idrottsverksamhet som denne åläggs av sin arbetsgivare att medverka i. Detta 

kompletteras av de arbetsuppgifter som denne åläggs och som har en anknytning till 

idrottsutövarens anställning. Utifrån de exempel jag erhållit från diverse föreningar inom SHL 

och Allsvenskan kan dessa övriga arbetsuppgifter variera och detsamma bör gälla hur 

föreningarna – d.v.s. om de har detta i åtanke – ser på själva ”anknytningen”. Enligt min mening 

kan vissa av respondenternas exempel på vad som åligger spelarna att utföra, sägas vara i linje 

med en något friare syn till detta begrepp, men samtidigt verkar det inte vara fråga om helt 

oväsentliga arbetsuppgifter, t.ex. mer samhälls- eller välgörenhetsrelaterade uppdrag. Således 

bör man inte ifrågasätta den s.k. anknytningen för dessa uppgifter. Speciellt då många 

idrottsutövare torde utgöra förebilder, varför det kan vara fördelaktigt för klubbens verksamhet 

att de syns i låt säga välgörenhetssammanhang för att t.ex. skapa större intresse för A-lagets 

matcher och attrahera fler supportrar samt generera större publikintäkter. Som en respondent 
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påpekade skulle en ishockeyspelare kunna jämföras med en artist, vilken det åligger att prestera 

efter sin bästa förmåga i alla matcher denne deltar i för att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt till framgång för laget. Denne jämförelse bör vara på sin plats också för fotbollsspelare 

(jag tänker närmast på vår svenske superstjärna Zlatan Ibrahimovic, även om han verkligen 

sticker ut ur mängden) men huruvida jämförelsen kan sägas äga giltighet generellt sett för en 

idrottsutövare vill jag inte spekulera i. Den diskussionen ligger utanför ramen för denna uppsats. 

Å andra sidan skulle kanske en, i arbetsrättslig kontext, väldigt strikt tillämpning av begreppet 

anknytning kunna leda till en annan bedömning, vilken inte accepterar alla sidouppdrag, låt 

vara att jämförelsen med en artist alltjämt är relevant. 

De flesta av respondenterna, förutom några, verkar också vara av uppfattningen att 

rehabiliteringsträning ska anses ingå i arbetsuppgifterna, och att det åligger en skadad spelare 

att finnas tillgänglig för andra uppdrag, t.ex. sponsorträffar, samtidigt som denne utför 

rehabiliteringsträning. Här bör jag dock påminna om vad den ena respondenten från 

fotbollsklubb 3 berättade, nämligen att ”vi kräver ju att spelaren ska vara på plats även om 

denne är skadad”. Detta skulle enligt mig kunna tyda på att denna träning ändå kanske ska anses 

ingå i skyldigheterna för en av fotbollsklubb 3:s spelare – eller att det t.o.m. är självklart för 

denne – om än att rehabiliteringsträning inte anses utgöra arbetsuppgifter enligt den andra 

respondenten. Oavsett om min uppfattning kan vara korrekt eller är felaktig så bör fotbollsklubb 

3:s betydelse som undantag, ifråga om rehabiliteringsträningen, förminskas. (Dock låter jag det 

vara osagt vem av respondenterna som är ekonomichef och vem som har en annan tjänst, om 

detta nu skulle ha någon betydelse i sammanhanget, låt säga för att någon av dem ville ge sken 

av något annat än hur det verkligen förhåller sig om arbetsskyldigheten i fotbollsklubb 3.) 

Generellt verkar det också gälla, både i fotboll och ishockey, att en idrottsutövare – enligt 

anställningsavtalet – är specifikt anställd som antingen eller fotbolls- eller ishockeyspelare. 

Emellertid går det att diskutera om det kan ha betydelse att ”arbetstiteln” specifikt angivits i 

idrottsutövarens anställningsavtal, och i så fall vilken betydelse. Här tänker jag närmast på 

idrottsutövarens arbetsskyldighet i förhållande till dennes arbetsförmåga, vilket jag 

kommenterar senare, och 29/29-principen. Denna sistnämnda aspekt skulle jag dock redan nu 

kunna ägna några fler kommentarer. Till att börja med vill jag återigen understryka att jag 

ifrågasätter principens tillämplighet inom idrotten, men att den förvisso kan ha betydelse utifrån 

principens tredje (iii) markering om ”naturligt samband” med vad som anses utgöra 

arbetsgivarens verksamhet. Enligt min mening kan jag här återblicka till vad kollektivavtalen 

föreskriver om en idrottsutövares arbetsuppgifter, vilken formulering eller definition (se t.ex. § 
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3 mom. 3 i Hockeyavtal 1) bör anses vara relativt generell och öppen för tolkning. Det 

sistnämnda bör anses återspeglas av de olika exempel som jag erhållit från respondenterna på 

vad som i övrigt anses ingå i en av deras idrottsutövares arbetsuppgifter. Sålunda har jag 

sammantaget den uppfattningen att det i princip enbart är av mindre betydelse att 

idrottsutövarna är specifikt anställda med en ”arbetstitel”.  

Därutöver framhöll en av respondenterna att en idrottsutövare måste resa för att möjliggöra att 

laget ska kunna vinna matcher, varför jag funderar på hur resorna ska betraktas i förhållande 

till den enskildes anställning. I en rättslig bedömning skulle dessa resor kunna anses utgöra en 

av arbetsuppgifterna eftersom de bör kunna anses ha anknytning till anställningen. Främst då 

de faktiskt är nödvändiga i ett led att kunna delta i matchspel, i det här fallet alla bortamatcher. 

Jag behandlar denna fråga eftersom om resorna anses utgöra arbetsuppgifter, så kan det ha 

betydelse i att fastställa en idrottsutövares normala arbetstid, vilket jag kommenterar senare. 

Slutligen tycks de flesta respondenterna också ha menat att arbetstiden ändå är relativt 

fulltecknad för deras idrottsutövare, och kanske än mer för de som är skadade och 

rehabiliteringstränar då de vill åstadkomma en så snabb rehabilitering som möjligt.  

7.1.2 En idrottsutövares arbetsförmåga 

En idrottsutövare som varken är sjuk eller skadad bör anses ha hel arbetsförmåga då denne 

därmed är uttagningsbar till matchspel, men som det har framgått av min framställning är 

begreppet arbetsförmåga i sig framförallt relationellt – men enligt min mening även mångtydigt. 

Till detta kvarstår det faktum att begreppet alltjämt inte har definierats i lagstiftningen. Således 

kan det vara erforderligt med några ytterligare, om än mer generella kommentarer om en 

idrottsutövares arbetsförmåga. Till att börja med, utifrån en idrottsutövares 

grundförutsättningar till arbete, vill jag påstå att en idrottsutövare inte alltför sällan torde ha 

bara viss utbildning. Sannolikt eftersom denne under sin uppväxt och även gymnasietid, samt 

efterföljande tid, till stor del ägnat sig åt sin idrott för att nå och etablera sig på proffs- och 

elitnivå. Oavsett hur det ser ut i det enskilda fallet gäller i vart fall – som en respondent berättade 

– att idrottsutövaren har en smal utbildning; denne är t.ex. inte utbildad för att jobba med 

uppgifter relaterade till en idrottsförenings marknadsavdelning såsom försäljning, eller 

administrativa uppgifter inom en förening. Visserligen skulle en idrottsutövare eventuellt ha 

kunnat arbete med något liknande vid sidan om, eller före sin karriär tog fart, men jag kan bara 

sia om en enskild idrottsutövares arbetslivserfarenhet. Av den anledningen vill, och kanske bör 

jag inte göra några uttalanden, men jag borde kunna påstå att denna erfarenhet sannolikt torde 

vara mindre desto yngre en idrottsutövare är. Samtidigt gäller att idrottsutövaren haft tillräckligt 
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god arbetsförmåga i förhållande till sin idrott för att faktiskt bli anställd – jag tänker att andelen 

som ”slår igenom” ändå är låg även om någon i unga år kan ha ansetts vara talangfull.  

Som jag nämnde har ett försök till att definiera begreppet arbetsförmåga gjorts i litteratur från 

2014 genom att sammanfoga särskilda villkor o.s.v., och i dessa vilka ingår exempelvis 

utförandeförmåga. Genom att applicera denna definition på en idrottsutövare kan denne sägas 

ha hel arbetsförmåga om denne har den manuella och intellektuella kompetens som idrotten – 

dennes förvärvsarbete – kräver. Härtill ska den enskilde idrottsutövaren ha bl.a. erforderlig 

styrka och fullgod hälsa för arbetsuppgifterna, men att denne inte får ställas inför en, i olika 

avseenden orimlig omgivning. Definitionen är något mer detaljerad och intrikat än så, men 

utifrån den anser jag mig kunna göra i huvudsak två konstateranden. Till att börja med bör – 

som många av respondenterna kan anses ha uttryckt eller menat – målet med idrottsutövarens 

arbete vara följande: nämligen att denne ska bidra med bästa prestation utifrån sin fysiska 

förmåga för att därigenom optimera lagets förutsättningar till att vinna alla, eller så många 

matcher som möjligt och nå goda framgångar med sitt lag. Till detta, eller i detta, skulle det 

kanske kunna anses ingå att laget tillsammans ska generera publikintäkter och måhända 

stimulera till en gedigen supporterkrets samt i övrigt främja god idrottskultur. Men samtidigt 

bör alla dessa aspekter i princip komma naturligt som följd av inte minst framgångar, även om 

det sistnämnda bör anses vara något mer universellt inom idrotten och egentligen oavhängigt 

på vilken nivå idrott utövas. Mig veterligen är det t.ex. inte ovanligt med pris för fair-play. 

Härnäst är jag av uppfattningen att en idrottsutövare inte ställs inför en, i olika avseenden, 

orimlig omgivning. Däremot kan det finnas utrymme för att hävda att den ibland inte är helt 

rimlig heller, t.ex. utifrån vad som kan anses förväntas av en idrottsutövare. Återigen att i vissa 

matchsituationer t.ex. gå in hårt i en tackling, i ett läge för att förhindra förlust men med risk 

att drabbas av mer eller mindre omfattande skada och arbetsoförmåga. Förvisso bär 

idrottsutövare skydd av olika slag, något som bör vara allmänt känt, men uppenbarligen kan de 

åsamkas skador ändå. Dessutom torde det bara finnas ett fåtal andra yrken där dylika krav ställs 

på arbetstagarna. Tänkbara exempel, eller analogier, bör kunna vara polismän eller 

ordningsvakter som är ålagda att bryta upp bråkig situationer med risk att bemötas av våldsamt 

motstånd och själva få motta t.ex. slag eller sparkar. Alternativt brandmän vilka åtminstone 

ibland torde ha att utföra sina arbetsuppgifter i faktiskt farliga situationer med risk för sjukdom 

eller skada. I sammanhanget en idrottsutövares omgivning tänker jag också att något skulle 

kunna sägas om arbetsmiljöaspekten, men jag återkommer till den. 
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I förhållande till de sjukförsäkringsrättsliga reglerna bör dock en idrottsutövares arbetsförmåga 

även betraktas utifrån dels lagstiftarens syn inklusive Mannelqvists tolkning av denna i vilken 

tre rekvisit utkristalliseras, dels vad som anfördes i Socialvårdskommitténs betänkande från 

1944. Inledningsvis kan jag därför behandla de två mer betydelsefulla rekvisiten, nämligen om 

en idrottsutövares (a) förmåga, och (c) förvärvsarbete. Som jag förstår det är förmåga, beroende 

på aktuell situation i ett enskilt fall, kopplad till begreppet nedsättning, mer specifikt 

funktionsnedsättning. Om sålunda hel förmåga föreligger finns det ingen nedsättning, men om 

det förhåller sig på ett annat sätt bör i princip total nedsättning vara för handen när en 

idrottsutövare blir sjukskriven, med hänsyn till vad alla respondenter berättat. Med andra ord 

två lägen, ingen nedsättning kontra total nedsättning. Som har framgått av intervjuerna kräver 

idrottsutövarens arbete att denne ska vara matchklar eller uttagningsbar för att anses vara frisk, 

medan arbetets innehåll de facto inte enbart utgörs av matchspel. Här blir det enligt min mening 

en motsättning mellan arbetets (huvudsakliga) krav och vad arbetet faktiskt innehåller; som jag 

kan påminna ansåg majoriteten av respondenterna att deras idrottsutövare är ålagda att utföra 

vissa andra arbetsuppgifter utöver matchspel, och detta även om en viss idrottsutövare var 

skadad – d.v.s. inte matchklar. Å andra sidan bör alltjämt en slutsats eller ett resultat ha uppnåtts, 

såväl rättsligt som medicinskt, i bedömningen av en idrottsutövares arbetsförmåga eftersom det 

onekligen finns ett samband mellan nedsättning och arbetets krav. För att citera en respondent: 

”om man inte kan spela match då blir man sjukskriven”. 

Som bekant hade Socialvårdskommittén två skilda synsätt på arbetsförmåga vid sjukdom, 

nämligen (i) en faktisk arbetsoförmåga och (ii) en terapeutisk/profylaktisk arbetsoförmåga. Att 

applicera dessa båda synsätt på en skadad idrottsutövare anser jag är något svårt, och jag menar 

att det första t.o.m. kan anses vara helt irrelevant eftersom en skadad idrottsutövare till synes 

fortfarande kan utföra vissa arbetsmoment. Däremot skulle det andra synsättet kunna vara något 

mer applicerbart, och egentligen allra främst när en idrottsutövare istället drabbats av sjukdom, 

t.ex. feber. Vid detta tillfälle bör det anses motiverat att denne avhåller sig från såväl match som 

träning och kanske andra arbetsuppgifter, t.ex. sponsoruppdrag, i syfte att bota sjukdomen.  

Å andra sidan är det andra synsättet alltså inte helt oproblematiskt när det kommer till en skadad 

idrottsutövare, vilken redan med hänsyn till skadan inte kan spela match eller – kanske främst 

beroende på typ av skada – åtminstone inte kan prestera i match utifrån vad som förväntas av 

denne. Visserligen skulle denna skadade idrottsutövare, förutsatt att denne inte samtidigt har 

drabbats av sjukdom, kunna utföra andra arbetsuppgifter än matchspel, men här skulle synsättet 

kanske vara något mer applicerbart. Framförallt genom att den skadade idrottsutövaren avhåller 
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sig från dessa, i den mån denne ens kan delta beroende på skadebilden m.m., i syfte att istället 

”bota”, eller alltså att rehabilitera sig tillbaka från skadan. I regel tycks det vara fråga om 

omfattande rehabiliteringsträning, till vilken det ingår vila och återhämtning, eftersom en 

idrottsutövare kan sägas i princip alltid lägga ner mer tid i rehabiliteringen än t.ex. i ordinarie 

träning, som respondenten från fotbollsklubb 5 påpekade. Sedan kanske snabbaste möjliga 

återgång i arbete efter skada också kräver att all fokus faktiskt läggs på rehabiliteringen, men i 

slutändan blir det nog en bedömning om hur mycket tid de andra arbetsuppgifterna tar i anspråk. 

Alltså beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, och här är det kanske lämpligt att 

återkoppla till vad några andra respondenter framhöll. En respondent menade att deras skadade 

spelare också ska utföra andra arbetsuppgifter i den mån som de inte förhindras, medan en 

annan påpekade att det ”görs en bedömning om det finns medicinska hinder att delta i andra 

uppdrag än matchverksamheten”. 

Emellertid blir det andra synsättet även problematiskt av en annan anledning, nämligen p.g.a. 

hur föreningar – åtminstone merparten av de jag varit i kontakt med – ser på 

rehabiliteringsträning, d.v.s. att den generellt sett anses ingå i arbetsskyldigheten. Detta har jag 

inte ens berört i sammanhanget Socialvårdskommitténs andra synsätt. Det blir synnerligen 

knepigt och motsägelsefullt att tala om en terapeutisk/profylaktisk arbetsoförmåga när 

idrottsutövaren anses befinna sig i ett sådant tillstånd att det är motiverat denne avhåller sig från 

arbete, i vilket rehabiliteringsträning alltså (i regel) inkluderas. Samma arbete som ska 

möjliggöra en snabb återgång i arbete (uttagningsbar till match). Min behandling av denna fråga 

bör visa att det i princip inte går att tala om en skadad idrottsutövare i termer av 

terapeutisk/profylaktisk arbetsoförmåga. 

För övrigt berättade en respondent att ”i vissa enskilda fall så säger vi åt dem [spelarna] att de 

inte ska träna för skaderisken”. Jag tänker att denna förening i dessa fall kan sägas göra en slags 

terapeutisk/profylaktisk bedömning i egenskap av arbetsgivare, även om det enligt 

respondenten förvisso inte blir fråga om någon sjukskrivning i dessa fall. Sedan tänker jag att 

det inte är helt otänkbart att denna (ev. terapeutiska/profylaktiska) bedömning, eller liknande 

bedömningar, även förekommer i andra föreningar. 

7.1.3 Arbetsskyldigheten i förhållande till arbetsförmågan 

Som jag framhöll ovan anser jag att det finns en motsättning mellan vad en idrottsutövares 

arbete kräver och de arbetsuppgifter som detta arbete sammantaget anses innehålla, vilket 

särskilt gäller när det kommer till en skadad idrottsutövares arbetsuppgifter. Eftersom 

idrottsutövaren då anses ha helt nedsatt arbetsförmåga ska denne inte kunna utföra några 
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arbetsuppgifter alls – men detta överensstämmer inte med som framgår av den undersökning 

jag utfört. I denna undersökning har det visat sig att en idrottsutövare t.ex. ska delta i uppdrag 

som ingår i anställningen i den mån skadan inte förhindrar denne, och framförallt anses skyldig 

att utföra rehabiliteringsträning. Angående det sistnämnda kan jag återge några betydelsefulla 

citat, alla från olika respondenter: ”[j]a men det gör det ju, absolut. Då blir ju de 

arbetsuppgiften” och ” jag ser liksom inget annat, de kan ju inte liksom låta bli att göra det […] 

går ju inte att vila sig och tro att, och liksom jobba med något annat” samt ”[v]id ev skada 

förväntas spelaren ha ett aktivt förhållningssätt till rehabilitering”. 

Som jag ser det föreligger flera problem här, och det första kan sägas vara att arbetsförmågan 

inte bedöms mot alla arbetsuppgifter som ingår i arbetsskyldigheten utan bara mot om en 

spelare kan delta i matchspel eller inte. Å andra sidan behöver detta inte nödvändigtvis vara 

helt felaktigt ur ett sjukförsäkringsrättsligt perspektiv eftersom idrottsutövaren är specifikt 

anställd i en ”arbetstitel” (antingen som fotbolls- eller som ishockeyspelare) och att 

arbetsförmågan ska bedömas mot ”ett visst arbete eller vissa arbetsuppgifter”. Om det 

intressanta, eller mest väsentliga i denna bedömning är själva arbetet, d.v.s. att spela fotboll 

eller ishockey, går det möjligtvis att argumentera för att det kriterium – liksom de idrottsliga 

arbetsgivarnas bedömning av arbetsförmågan – som för närvarande gäller för att friskförklara 

en tidigare sjuk eller skadad idrottsutövare, inte är särskilt problematiskt. 

Jag är dock alltjämt mycket skeptisk mot detta kriterium och anser att situationen knappast är 

så kristallklar som jag nu kanske fått det att låta. Jag vill motivera detta, mitt ställningstagande 

genom att hänvisa till det jag tidigare uttryckte om 29/29-principen och ”naturligt samband”, 

principens tredje (iii) markering. Utifrån vad jag uttryckte då påstår jag därför att när såväl de 

idrottsliga arbetsgivarna som FK har att bedöma arbetsförmågan ska denna bedömning inte 

begränsas till visst arbete, utan de facto ses mot alla de arbetsuppgifter som ingår i 

idrottsutövarens arbetsskyldighet. Därmed är det enligt min mening felaktigt att stirra sig blind 

på det kriterium som nu generellt sett tycks vara helt avgörande för att som idrottsutövare bli 

friskförklarad igen, d.v.s. huruvida denne åter ska anses vara matchklar eller med andra ord 

uttagningsbar. Det behöver dock inte vara felaktigt att använda detta kriterium som 

utgångspunkt men att intill detta kriterium även beakta de, i förekommande fall, andra 

arbetsuppgifter som idrottsutövaren har att utföra och ska utföra inom ramen för dennes 

arbetsskyldighet i anställningen. Alternativet skulle visserligen kunna vara att föreningarna 

tillämpar en idrottsutövares sjukskrivning betydligt mer strikt än idag, varmed en idrottsutövare 

som är sjukskriven inte ska delta i, eller utföra de, övriga arbetsuppgifter som denne annars är 
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ålagd alltså utöver matchspel. (Detta oaktat att synen på rehabiliteringsträning i sammanhanget 

fortfarande skulle kunna vara att rehabiliteringen anses utgöra arbetsuppgifter, och därmed 

alltjämt ingå i arbetsskyldigheten för den skadade idrottsutövaren, men då att denne inte deltar 

i övrig verksamhet.) Jag återkommer längre ned med fler kommentarer om detta alternativ. 

Det andra problemet är att en idrottsutövare med helt nedsatt arbetsförmåga i regel måste utföra 

de arbetsuppgifter som inte förhindras av skadan, medan det tredje problemet är att 

arbetsskyldigheten skulle kunna sägas utökas med anledning av en befintliga skada. En 

idrottsutövare med full arbetsförmåga torde inte behöva rehabiliteringsträna medan detta är en 

skyldighet för en skadad idrottsutövare. Sedan är det en annan sak att en frisk idrottsutövare 

torde vara medveten om, och är inställd på, att denne vid skada ska utföra rehabiliteringsträning. 

7.2 En idrottsutövares förutsättningar till sjuklön och sjukpenning 

För att en idrottsutövare ska kunna ha rätt till sjuklön enligt SjLL måste denne – vilket jag i 

tidigare avsnitt redan har etablerat – först och främst anses utgöra arbetstagare, och vilken 

bedömning inte heller tycks vara något problem när det gäller idrottsutövare på den här nivån. 

Härnäst ska idrottsutövaren ha drabbats av sjukdom vilken har medfört en nedsättning på 

dennes arbetsförmåga, och det bör räcka med att denna nedsättning är så liten som en procent. 

Observera att jag kommenterar sjukdomsbegreppets förhållande till en idrottsskada i en 

underrubrik till detta avsnitt och förutsätter i fortsättningen att sjukdom kan konstateras. 

Därtill finns det i SjLL dels några omständigheter som kan medföra att rätten till sjuklön går 

förlorad i det enskilda fallet, dels några situationer när arbetsgivaren inte är skyldig fastän 

arbetstagaren i och för sig är berättigad, d.v.s. uppfyller förutsättningarna till sjuklön. Varken 

dessa omständigheter eller situationer bör vara relevanta eller behöva aktualiseras för en 

idrottsutövare, bl.a. förutsatt att denne inte agerar oredligt på något vis, exempelvis genom att 

lämna oriktiga arbetsuppgifter till föreningen. Sammantaget väljer jag därför med att i 

fortsättningen utgå från att idrottsutövaren har rätt till sjuklön enligt SjLL. 

Dock måste jag också beakta de regler som finns om sjuklön i aktuellt kollektivavtal, beroende 

på om idrottsutövaren är en fotbolls- eller ishockeyspelare. Dessa tar närmast sikte på 

undantagssituationer, d.v.s. som inte hör till ett för idrottsutövaren vanligt sjukfall, men några 

regler tänkte jag ändå behandla något. För övrigt menar jag med ”vanligt sjukfall” att en 

idrottsutövare helt enkelt blivit skadad i träning eller matchspel. Men om det är så att en skada 

har uppkommit i samband med matchspel skulle det kunna finnas en skadevållare, vid vilket 
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tillfälle idrottsutövaren alltså i första hand får framställa ersättningskrav mot denne. Aktuell 

arbetsgivare har i denna situation bara ett subsidiärt ansvar till att betala sjuklön. 

Som nämnts finns det också en del formella regler i såväl SjLL som kollektivavtal, om t.ex. 

sjukanmälan och sjukförsäkran, men jag tänker inte uppehålla mig kring dessa utan utgår från 

att dessa följs av både arbetstagaren och arbetsgivaren. Härnäst antar jag att en sjukperiod 

fortsätter att löpa under den sjuklöneperioden om 90 dagar (som följer av kollektivavtalen) och 

än längre, varför det blir av intresse för idrottsutövaren att kunna övergå till sjukpenning från 

FK istället. Observera att jag tidigare skrivit att denna sjuklöneperiod bör anses utgöra en 

förlängning på den, enligt SjLL, lagstadgade sjuklöneperioden, vilket i detta avseende bör anses 

vara en korrekt beskrivning av dessa drygt 76 dagar (sjuklön från dag 15 t.o.m. 90). Men jag 

bör påpeka att egentligen torde rätt till sjukpenning föreligga redan från dag 15, även om detta 

blir irrelevant för idrottsutövaren eftersom arbetsgivaren istället utbetalar sjuklön. Dessutom, 

med tanke på den rådande situationen med befintliga kollektivavtal, skulle nog inte heller någon 

sjukpenning, alltså själva beloppet, kunna utbetalas p.g.a. 28 kap. 19 § SFB. Anledningen härtill 

bör vara att beloppet sannolikt reduceras markant eller helt och hållet då idrottsutövarens 

sjuklön torde vara så pass hög i förhållande till vad som framgår av nämnda lagrum. Däremot 

påstår jag detta med viss reservation med hänsyn till att jag bara har berört detta lagrum på ytan, 

och i övrigt inte redogjort för reglerna i 28 kap. SFB om beräkning av sjukpenning. Dock är det 

alltjämt ett faktum att 28 kap. 19-20 §§ SFB kan innebära att beloppet reduceras helt. 

Härnäst, efter 90 dagar, inger idrottsutövaren alltså en ansökan om sjukpenning där denne 

beskriver sin situation och bifogar ett läkarintyg eftersom idrottsutövaren ska styrka att 

arbetsförmågan är nedsatt p.g.a. sin befintliga skada. När sjukpenningärendet sedan granskas 

bör FK först kontrollera om idrottsutövaren omfattas av försäkringsskyddet för den 

arbetsbaserade försäkringen, vilket svar blir jakande då idrottsutövaren utför förvärvsarbete i 

Sverige enligt 6 kap. 2 § 1 st. SFB och anses utgöra arbetstagare. Dock är inte regeln avhängig 

att arbetstagarbegreppet är tillämpligt, utan begreppet arbete omfattar som nämnts utöver 

anställning även t.ex. uppdrag. Om det skulle vara så att denne, med sitt lag, t.ex. deltar i match 

utrikes (låt säga med anledning av europeiskt ligaspel eller liknande) bör detta anses omfattas 

av nämnda regel, med hänsyn till 6 kap. 4 § 1 st. SFB. Sistnämnda regel fastställer 

förutsättningarna för detta och en eller några matcher match utrikes bör anses omfattas av regeln 

eftersom detta arbete kan antas sträcka sig betydligt mindre än ett år. Därtill är idrottsutövaren, 

tillsammans med övriga idrottsutövare i laget, utsända av sin arbetsgivare vars verksamhet är 

belägen i Sverige.  
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Eftersom idrottsutövaren, enligt SFB:s synsätt, anses utgöra en försäkrad, bör nästa steg för FK 

vara att fastställa vilken dag som blir idrottsutövarens ingång i rehabiliteringskedjan. Mot 

bakgrund av att idrottsutövaren har uppburit sjuklön i 90 dagar har denne i princip passerat hela 

rehabiliteringskedjans första tidsperiod och inträtt i den andra. (För övrigt utgår jag från att 

ingen sammanläggning av flera sjukperioder ska ske, men rehabiliteringskedjans första 

tidsperiod hade passerats oavsett.) Vid detta tillfälle står FK inför ett minst sagt intressant läge! 

FK har alltså här i huvudsak att ställa två frågor vilka jag redogjort för tidigare i framställningen 

(steg 3 och 4). Några av respondenterna hade blivit ställda inför denna situation och blev då 

tillfrågade av FK om de hade någon omplaceringsmöjlighet, vilket ingen av dem ansåg vara 

möjlig. Å andra sidan verkade, som nämnts, respondenten från fotbollsklubb 4 inte helt vilja 

utesluta att det skulle kunna vara möjligt med omplacering för en fotbollsspelare. 

Den ena frågan som FK ställer (steg 4) alltså om den försäkrade – idrottsutövaren – utbildas 

och till följd av utbildningen kan få annat arbete hos arbetsgivaren, kan jag dock kommentera 

något mer om. Av steg 4 följer att rätt till sjukpenning inte gäller för en försäkrad om denne 

kan få annat arbete hos sin arbetsgivare om denne utbildas till detta. I detta sammanhang finns 

det ett antal problem angående en idrottsutövare som arbetstagare. Dels, som åtminstone två 

respondenter påpekade, att denne inte har någon särskilt bred utbildning och därtill i regel är 

specifikt anställd som spelare av sin idrott. Dels att även om idrottsutövaren t.ex. utbildas till 

en mer administrativ tjänst är det inte säkert, eller sällan säkert, att det finns en passande tjänst 

hos arbetsgivaren att tillgå som dessutom är tillgänglig och till vilken idrottsutövaren verkligen 

är tillräckligt kvalificerad för.  

Istället skulle idrottsutövaren kunna fortsätta sin rehabiliteringsträning, tillika 

rehabiliteringsinsats vilken då förutsätts inte ska behöva kräva mer än 12 månader av 

idrottsutövaren. Just denna sistnämnda faktor, alltså tidsaspekten, verkar inte vara helt lätt att 

bedöma ifråga om rehabiliteringsträning eftersom det inte torde vara helt ovanligt med 

långtidsskador, t.ex. minst ett halvår eller upp till, eller mer än, ett år. Dessutom med tanke på 

att rehabiliteringsträning redan torde ha pågått i minst 90 dagar (samma tid som spelaren 

uppburit sjuklön) eftersom rehabilitering sätts in så snabbt som möjligt, vad jag förstår. 

Sedan berättade en respondent att de från klubben måste ”visa att spelaren är på väg tillbaka så 

att sjukskrivningen kanske övergår från 100 procent till 75 procent”. Huruvida detta – t.ex. i 

kombination med att den skadade idrottsutövaren ändå verkar ha gjort något framsteg i att läka 

skadan och återfå erforderlig muskelstyrka samt förmåga att utöva aktuell idrott – medför att 

FK kan bedöma att det finns ”en välgrundad anledning att med stor sannolikhet anta att” att 
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idrottsutövaren kommer att kunna återgå i matchspel, låter jag vara osagt. Men jag menar att 

det inte är helt otänkbart, inte minst med tanke på att skadade idrottsutövare tycks ha kunnat 

erhålla sjukpenning efter 90 och upp till 364 dagar, vilken uppfattning jag anser mig ha fått 

genom intervjuerna. Till exempel berättade en respondent att dennes förening hade en spelare 

som varit skadad i ett år, och därmed var på väg att utförsäkras. 

En annan sak som också är relevant angående rätten till sjukpenning – och då framförallt vilken 

förmånsnivå som ska bli aktuell – är att en av FK:s uppgifter är att utreda vad den normala 

arbetstiden uppgår till under en dag. Jag återkommer dock till detta och fortsättningsvis utgår 

jag från att denna uppgift är avklarad.  

Sedan utgår jag likaledes från att idrottsutövaren trots allt fick sjukpenning under 

rehabiliteringskedjans andra tidsperiod, vartill FK kan sägas stå inför ett än mer intressant läge 

än tidigare! Eftersom ev. möjlighet till omplacering redan uteslutits ska arbetsförmågan, i 

kedjans tredje tidsperiod d.v.s. från dag 181 till 364, härnäst bedömas mot ett på 

arbetsmarknaden normalt förekommande arbete – såvida inte t.ex. undantaget om särskilda 

skäl, eller oskälighetsregeln, kan tillämpas. Även om jag bedömer det som något osannolikt att 

det senare undantaget skulle kunna vara för handen för en idrottsutövare, ser jag inte att det är 

helt otänkbart det första skulle kunna tillämpas. Jag tänker mig den situationen där en skadad 

idrottsutövare har opererats eller står i färd att opereras, och mot bakgrund av en välgrundad 

bedömning etc. kan återgå i samma arbetsomfattning som tidigare, alltså att delta i matchspel. 

Operationer torde vara ganska vanliga och detsamma med kanske ytterligare operationer för 

samma skada.  

Om jag däremot bortser de ovannämnda undantagen, vilka gäller i 27 kap. 48 § SFB, blir det 

alltså fråga om en mer fiktiv bedömning utifrån ett normalt förekommande arbete. Hur denna 

bedömning är för den skadade idrottsutövaren blir måhända något spekulativ för mig att göra, 

inte minst när jag har i åtanke att denne är specifikt utbildad till sitt idrottsarbete. Å andra sidan 

visar domen från Förvaltningsrätten i Göteborg, med fotbollsspelaren i IK Oddevold, att denne 

utan bekymmer kunde utföra sin heltidstjänst hos Länsförsäkringar, fastän denne i övrigt hade 

ingen arbetsförmåga för fotbollsarbetet. Dock bör jag anmärka att denna fotbollsspelare bör 

anses skilja sig mot den professionella idrottsutövaren, vilken har idrott som sitt (antagligen 

enda) förvärvsarbete, och inte helt osannolikt ända sedan gymnasietiden eller kort därefter. 

Utifrån min uppfattning står FK inför en minst sagt knepig bedömning, där FK dels torde ha att 

sätta ramarna för vad som ska anses vara ett normalt förekommande arbete för denne 

idrottsutövare, dels närmare bestämma vad arbetsmarknaden anses vara. Är det – utifrån det 
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sjukförsäkringsrättsliga regelverket – t.ex. rimligt att idrottsutövaren ska anses ha 

arbetsförmåga för att jobba som, låt säga, florist eller lokalvårdare eller liknande. Som sagt så 

blir det fråga om en väldigt spekulativ situation. (Sedan är det annan sak att lönen nog är på en 

helt annan, lägre nivå för något av dessa arbeten.) Dock tänker jag att svaret inte sällan ändå 

torde vara jakande, d.v.s. att den skadade idrottsutövaren anses ha arbetsförmåga för ett på 

arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, vilket nu det än kan vara. 

Tidigare har jag, utifrån vad många av respondenterna uppgav, alltså pekat på att 

idrottsutövarens smala utbildning bör anses ställa till problem i förhållande till 

sjukförsäkringen. Såväl utbildningsaspekten, som den aspekt att de flesta idrottsutövare torde 

vara förhållandevis unga – det senare med tanke på att proffskarriären, enligt min uppfattning, 

dels kanske inleds redan i 19- eller 30-årsåldern, dels torde vara över innan en idrottsutövare 

hunnit bli, låt säga, runt 35-40 år om inte tidigare p.g.a. skada (karriärstopp) – bör anses vara 

sådant som inte kan frånses helt när idrottsutövarens arbetsförmåga bedöms. Om, och med 

betoning på om, framförallt åldern beaktas t.ex. när arbetsförmågan bedöms mot ett normalt 

förekommande arbete tänker jag att det bör vara tänkbart att sannolikheten ökar för att 

idrottsutövaren anses ha arbetsförmåga för detta arbete, och därmed att denne inte längre har 

rätt till sjukpenning. Å andra sidan skulle utbildningsaspekten kunna, så att säga, tippa tillbaka 

vågskålen, eftersom idrottsutövarens smala utbildning alltjämt skulle kunna innebära att denne 

därmed är kapabel att utföra färre arbeten. 

Som jag tidigare framhöll måste FK också utreda den normala arbetstiden. Detta skulle till viss 

del kunna vara svårt när det gäller en idrottsutövare med hänsyn till att dennes arbetstid från 

dag till dag torde kunna variera rätt mycket, t.ex. om det är match eller inte, eller om 

idrottsutövarna ska iväg på något annat uppdrag efter alla träningar under en dag. Däremot kan 

det utifrån respondenternas repliker sägas råda konsensus om att det går att prata om 

”arbetsdagar” för en idrottsutövare – och då i princip hela arbetsdagar (d.v.s. åtta timmar på en 

dag eftersom FK utgår från att ett heltidsarbete är på 40 timmar per vecka). Dock med vissa 

undantag bland föreningarna, t.ex. ansåg två respondenter att spelarna i deras resp. 

fotbollsklubbar hade ganska mycket frihet på dagarna. Samtidigt verkar idrottsutövarna oftast 

ha fastställda arbetsscheman, vilket inte minst tycks gälla sponsorträffar och dylikt, och att såväl 

tränings- som matchtider torde vara relativt fastställda inför säsongen. FK bör i sammanhanget 

därmed närmast ha att kontrollera och försöka fastställa arbetstiderna utifrån dessa 

arbetsscheman.  
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Dock gäller alltjämt att arbetsförmågan anses helt nedsatt när en idrottsutövare är sjuk eller 

skadad eftersom denne då förhindras att delta i matchspel. Denna omständighet bör därför anses 

innebära att FK nog inte behöver ägna alltför mycket tid till att utreda arbetstiden. Men 

samtidigt kvarstår det faktum att det åligger en skadad idrottsutövare att utföra vissa 

arbetsuppgifter, varför jag kan ifrågasätta om det med hänsyn härtill verkligen ska vara aktuellt 

med heltidssjukskrivning. Inte minst eftersom sjukskrivning på deltid trots allt är ett givet 

utgångsläge, varför ska inte detta gälla likafullt inom idrotten? Istället tycks det motsatta gälla 

för idrottsutövaren. 

Om det däremot skulle bli fråga om deltidssjukskrivningar måste FK alltjämt fastställa den 

normala arbetstiden, och härtill enligt mig att sätta dessa andra arbetsuppgifter (som spelaren 

kan utföra) eller egentligen deras tidsåtgång, i proportion till hur mycket arbetstid som 

idrottsutövaren tvingas avstå p.g.a. skadan.  Syftet med detta är att fastställa arbetsförmågans 

omfattning och därmed aktuell förmånsnivå.  

Dock finns det ett, mer eller mindre tungt argument emot deltidssjukskrivningar, närmare 

bestämt att det skulle kunna sägas bli absurt för föreningarnas del. Jag menar att för en 

deltidssjukskriven gäller alltjämt att denne inte kunna utföra sin huvudsakliga arbetsuppgift, 

alltså att delta i matchspel – vilket spelaren har noll förmåga till och annars framförallt får betalt 

för samt motiverar dennes, inte sällan höga, löneläge. Därtill åligger det arbetsgivaren ifråga att 

kunna erbjuda deltidsarbete, vilket jag har svårt att se att denne ska komma undan eftersom det 

till synes finns arbetsuppgifter som även en skadad idrottsutövare kan utföra. Förutsatt att det 

blir aktuellt med deltidsarbete kommer då idrottsutövaren att, utöver sjuklön och ev. 

sjukpenning, uppbära lön för deltidsarbetet, och utan att delta i matchspel. För att återigen citera 

en respondent: ”vi betalar ju framförallt för att de ska vinna matcher åt oss […] Alltså att de 

ska vara med i vårat representationslag och vinna matcherna […] Man betalar ju inte till ett 

rockband för att de övar, [utan] för att de […] ska göra en bra konsert”. 

Samtidigt kvarstår det faktum att rehabiliteringsträningen i regel anses ingå i arbetsskyldigheten 

vid skada, vilken träning kan ta stor tid i anspråk – kanske nästan större än i vanliga fall – och 

därmed bör i princip omöjliggöra deltidssjukskrivning i någon större utsträckning. 

En lösning skulle därför kunna vara att klubbarnas tillämpning i saken – d.v.s. att en skadad 

idrottsutövare i princip inte ska behöva utföra några arbetsuppgifter alls, liksom synen på 

rehabiliteringsträning – blir enhetlig inom alla de idrotter där problematiken kan vara aktuell, 

inte minst fotboll, ishockey och även handboll mot bakgrund av den artikel jag inledningsvis 
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refererade till. Dock blir frågan närmast hur många idrotter det kan röra sig om, varpå jag menar 

att problemet egentligen torde var närvarande inom framförallt alla lagidrotter där det föreligger 

ett anställningsförhållande. (Sedan gäller att den idrottsutövare som anses utgöra 

uppdragstagare, mycket möjligt främst idrottsutövare i individuella idrotter, fortfarande skulle 

kunna vara berättigad sjukpenning från dag ett i en sjukperiod utifrån SFB. På samma vis bör 

en sjuk eller skadad idrottsutövare i en sådan idrott, t.ex. badminton, anses vara förhindrad att 

kunna utföra sådana arbetsuppgifter som denne är arbetsskyldig till, exempelvis att delta i 

seriespelet med sitt eller annars i tävlingsspel för klubbens räkning, Sannolikt torde även denna 

idrottsutövare anses ha helt nedsatt arbetsförmåga i ett sjukdomsfall.) 

Hur ska då en enhetlig tillämpning uppnås? Jag menar att här skulle framförallt FK t.ex. kunna 

publicera någon form av dokument (utifrån sina möjliga varianter) som innehåller ett allmänt 

förtydligande kring regelverket i förhållande till (lag)idrotten som yrke. Eller annars att FK i 

vart fall uppdaterar sina befintliga dokument, exempelvis ”Mer information till arbetsgivare” 

eller vägledningarna om sjuklön och sjukpenning, med ett eller flera avsnitt som gäller specifikt 

för idrotten som yrke och som inriktar sig till de idrottsliga arbetsgivarna. 

Slutligen tänkte jag också beröra det förhållandet att en idrottsutövare befinner sig på 

landslagsuppdrag (t.ex. tränar inför en landskamp) eller i vart fall utför arbete som ingår i 

landslagets verksamhet, och i detta sammanhang blir sjuk eller skadad. Vad gäller egentligen 

då ifråga om ekonomisk ersättning, i synnerhet sjuklön men även sjukpenning? Enligt min 

mening blir det principiellt att bedöma om det föreligger ett anställningsförhållande eller om 

idrottsutövaren ska anses utgöra uppdragstagare i förhållande till aktuellt idrottsförbund (t.ex. 

SvFF eller SIF) – förutsatt att detta förbund är att betrakta som motpart i ett avtalsförhållande 

sett mot landslagsuppdraget, eller att anställning anses ha uppkommit genom konkludent 

handlande. Dock behöver idrottsutövaren i detta sammanhang, som jag antydde tidigare, inte 

nödvändigtvis anses utgöra en arbetstagare, men då bör istället uppdragstagarbegreppet kunna 

aktualiseras. Framförallt eftersom ett landslagsuppdrag torde vara av mer tillfällig karaktär, 

även om det kan bli fråga om flera på varandra tidsbegränsade uppdrag. Om idrottsutövaren, 

d.v.s. den landslagsuttagne, anses vara uppdragstagare, är denne försäkrad för den 

arbetsbaserade försäkringen och har rätt till sjukpenning redan från dag ett i den aktuella 

sjukperioden, enligt 27 kap. 10 § 1 st. SFB. Däremot utgör den första dagen karensdag enligt 

27 kap. 27 § 1 st. 1 p. SFB, och i detta sammanhang förutsätter jag att den landslagsuttagne inte 

enbart har inkomst från annat förvärvsarbete. Med andra ord att idrottsutövaren ifråga faktiskt 

har en anställning, utöver själva landslagsuppdraget. Annars är det sju karensdagar som gäller, 
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enligt 27 kap. 27 § 1 st. 2 p. SFB. Å andra sidan skulle det fortfarande kunna uppkomma, eller 

finnas tillämpningsproblem angående om den skadade landslagsuttagne spelaren ska ha rätt till 

sjukpenning, i förhållande till det landslagsuppdrag denne antingen står i färd att utföra, eller 

annars utför när denne åsamkas sjukdom eller drabbas av skada. Exempel på sådant 

tillämpningsproblem är vad uppdragets arbetsskyldighet omfattar, och hur arbetsförmågan 

bedöms – vilket torde kunna vara utifrån kriteriet tillräckligt frisk och därmed uttagningsbar till 

match.  

7.2.1 Sjukdomsbegreppet och idrottsskador 

Utifrån den allmänna beskrivning som getts om idrottsskador bör det stå klart att dessa jämfört 

med andra skador inte skiljer sig åt i en bedömning av sjukdomsbegreppet, d.v.s. att även 

idrottsskadorna omfattas av detta begrepp. Trots allt är det fråga om, utifrån vad 

Socialvårdskommittén anförde, att en idrottsskada helt klart är ett onormalt kroppstillstånd som 

inte är sammankopplat med en idrottsutövares normala livsprocess eftersom skadan i regel torde 

uppkomma i samband med tränings- eller matchsituationer. Det sagda bör anses gälla i 

synnerhet de akuta skadorna, men jag ser ingen anledning till att inte de s.k. 

belastningsskadorna också ska omfattas. 

7.3 En idrottsutövares arbetsmiljö 

Fastän min redogörelse för arbetsgivaransvaret måhända är något begränsad bör jag kunna 

hävda att arbetsgivaransvaret är omfattande.  På intet vis har arbetsgivarna inom idrotten någon 

fördel i detta avseende i förhållande till andra arbetsgivare, utan de har i rättslig mening att följa 

och uppfylla alla de skyldigheter som följer av AML och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

AML blir tillämplig på de idrottsliga arbetsgivarnas verksamhet redan av det faktum att det rör 

sig om ett anställningsförhållande och att dessa arbetsgivares verksamhet, i vilken 

idrottsutövaren i det enskilda fallet utför arbete åt sin arbetsgivares räkning, är i Sverige. 

Däremot går det, enligt min mening, att något problematisera begreppet verksamhet. Till att 

börja med om vad som gäller angående matcher som äger rum utrikes, låt säga en bortamatch i 

en europeisk liga om jag igen utgår från detta som exempel. Förvisso är arbetsgivarens 

verksamhet (hemmamatcher, träningar etc.) fortfarande belägen i Sverige, men frågan som 

uppkommer är närmast om arbetsmiljöansvaret kan utsträckas att också omfatta dessa matcher. 

Alltså att den svenska idrottsföreningen (arbetsgivaren) också ansvarar för arbetsmiljön för sina 

idrottsutövare, i den mån det går, när de är på plats på den ort utom landet där matchen ska 

spelas. Härom har jag inget riktigt bra svar och det ingår inte riktigt i uppsatsen heller att 
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diskutera detta. Dock torde det, i förekommande fall, i övrigt röra sig om ett litet antal matcher 

som äger rum utrikes i förhållande till alla övriga matcher, varför denna ev. problematik kan 

sägas enbart ha mindre betydelse i sammanhanget.  

Sedan funderar jag kring begreppet verksamhet om hemmamatcher ställs i förhållande till 

bortamatcher. Förutom de senare matcherna (?) borde det vara klart att åtminstone den mesta 

av all, om inte all annan verksamhet bör anses vara kopplad till en viss arbetsgivare, t.ex. 

idrottsförening 1. Men hur blir det då om idrottsförening 1:s representationslag t.ex. har 

bortamatch mot motsvarande lag i idrottsförening 2? Kan idrottsförening 2 sägas ha merparten 

av arbetsmiljöansvaret, eller t.o.m. allt -ansvar i samband med detta matchtillfälle, och/eller kan 

idrottsförening 1 sägas ha att ett visst arbetsmiljöansvar i den mån detta är möjligt? Eller är 

arbetsmiljöansvaret t.o.m. delat i varje match? Jag har inget bra svar i detta sammanhang 

förutom att ansvaret inte torde vara delat, framförallt eftersom t.ex. idrottsförening 1 bör ha, 

eller bör kunna utöva, större ”kontroll” i olika avseenden i samband med sina hemmamatcher. 

Inte heller ger AML eller dess förarbeten någon vägledning i dessa frågor, och vad jag vet har 

detta aldrig ställts på sin spets i praxis. 

En annan sak jag funderar på är vad som egentligen ska anses utgöra idrottsutövarens 

arbetsmiljö och om idrottsverksamheten utgör en arbetsplats. Om svaret på sistnämnda fråga är 

ja, i så fall på vilket sätt? Merparten av idrottsutövarens arbete bör anses ske på plan (eller på 

is, inom rinken) eller t.ex. på gymmet, och torde i övrigt ske på de ställen idrottsutövarna annars 

samlas utifrån vad den enskilda sammankomsten, för aktuellt representationslag, kan ha för 

syfte/n.  Som det kanske framgår blir det egentligen fråga om en ganska splittrad situation med 

olika fysiska miljöer, även om huvuddelen av idrottsutövarens arbete torde vara beläget där 

huvudarbetsuppgiften – matchspelet – utförs. Dock är arbetsmiljön inte begränsad till bara 

fysiska aspekter, utan som skyddslagstiftning omfattar AML ett större perspektiv än så, bl.a. 

sociala aspekter också. I detta sammanhang kan jag återkoppla till det en respondent berättade, 

alltså det här med att idrottsutövaren kan förväntas gå in så hårt i en duell som denne orkar för 

att förhindra att det blir mål, med ev. matchförlust som konsekvens av målet. Jag vill påstå att 

detta citat (t.ex. i kombination med de allmänt kända fakta att det åtminstone i ishockey 

förekommer mer ”brutala” tacklingar och emellanåt, i det närmaste slagsmål) bör visa på att det 

föreligger en diskrepans mellan idrottsutövarens reella arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar 

för förebyggande arbetsmiljöarbete. Dessutom vill jag, med AML i ryggen, argumentera för att 

en arbetsgivare inom idrotten inte bör kunna kräva hur mycket som helst av en idrottsutövare i 

t.ex. termer av att ”offra sig” för laget för att detta i största möjliga mån ska undvika motgångar 
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och istället nå framgångar. Jag kan tänka mig att viss tolerans i detta avseende skulle kunna 

råda i förhållande till idrotten, och arbetsgivarna i denna, med hänsyn till idrottens särart som 

yrke. Samtidigt skulle ändå såväl Arbetsmiljöverket som domstol kunna se på saken mer strikt 

och tillämpa AML utan hänsyn till att idrotten i stor utsträckning skiljer sig från andra arbeten. 

Vilket egentligen bör vara helt riktigt om saken faktiskt skulle ställas på sin spets. 

Däremot bör inte de idrottsliga arbetsgivarna kunna klandras med att inte uppfylla sitt 

rehabiliteringsansvar, utan det bör de i allra högsta grad göra och kanske mer därtill, alltså 

utöver de krav som följer av AML och SFB. I synnerhet eftersom för en idrottsutövare torde 

rehabilitering i princip vara synonymt med arbete, d.v.s. att rehabiliteringsträna sig tillbaka från 

skada. Dessutom kan en arbetsgivare i allmänhet krävas att utföra s.k. preventiva insatser vilka 

kan medföra att rehabiliteringsåtgärder inte blir nödvändiga. För de idrottsliga arbetsgivarna 

kan jag här påminna om vad en respondent berättade, nämligen att ”i vissa enskilda fall så säger 

vi åt dem [spelarna] att de inte ska träna för skaderisken”. Detta uttalande, tillika agerande från 

aktuell förening, bör anses utgöra exempel på en preventiv insats inom idrotten – och helt klart 

i linje med AML:s grundläggande syften. 

Utifrån AML kan det för en arbetsgivare, som nämnts, också bli fråga om att anpassa en enskild 

anställds arbetssituation med hänsyn till dennes förutsättningar att utföra arbetsuppgifterna. Jag 

har svårt att se vad detta krav skulle kunna innebära för de idrottsliga arbetsgivarna, bl.a. med 

tanke på att det i princip inte torde vara tillåtet med ”specifika arbetsredskap” eller liknande 

(med hänsyn till reglerna i aktuell idrott). Å andra sidan gäller detta krav alltjämt och skulle i 

princip kunna förverkligas där detta behövs i ett enskilt fall, men under förutsättning att 

arbetsgivaren ifråga respekterar den s.k. arbetsmiljögränsen. Hur, och om nu denna kan 

aktualiseras, d.v.s. att en arbetsanpassning leder till att risken blir större för att en annan 

idrottsutövare ska drabbas av skada och ohälsa, har jag svårt för att uttala mig om. 

7.4 Om tjänstesjukförsäkringen och övriga försäkringar 

Tjänstesjukförsäkringen utgör i det närmaste en förstärkning av idrottsutövarens 

försäkringsskydd i och med att denna försäkring varken påverkar idrottsutövarens rätt till 

sjukpenning eller det belopp som utbetalas (för t.ex. hel sjukpenning, om det är aktuellt). 

Förutsättningarna för att få ersättning utbetalad av förmån från tjänstesjukförsäkringen tycks 

vara väldigt kopplade till SFB:s regelverk och det beslut som FK fattar om idrottsutövaren har 

rätt till sjukpenning eller inte. Det enda som jag kan se som skiljer från förutsättningarna till 

sjukpenning är att idrottsutövaren måste avhålla sig från allt förvärvsarbete ”i motsvarande 
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omfattning till” i hur stor omfattning som idrottsutövaren avviker från hel arbetsförmåga. 

Eftersom idrottsutövaren – som jag har upprepat flertalet gånger – anses ha helt nedsatt 

arbetsförmåga när denne inte är uttagningsbar till match, så måste denne med andra ord avhålla 

sig helt från förvärvsarbete med hänsyn till nyssnämnda försäkringsvillkor, tillika förutsättning 

till ersättning. Detta faktum blir problematiskt eftersom idrottsutövaren alltjämt anses vara 

arbetsskyldig (bl.a. till sponsoruppdrag och till rehabiliteringsträning) fastän denne är 

heltidssjukskriven. Jag kan inte uttala mig om det här är något som Folksam funderat på i 

samband med att en idrottsutövare ansetts vara berättigad till ersättning från 

tjänstesjukförsäkringen. Dock bedömer jag det som att Folksam inte torde ha uppmärksammat 

denna problematik med hänsyn till vad Lars-Inge Svensson från Folksam berättade, alltså att 

syftet med denna försäkring kan sägas vara att skapligt kompensera en skadad spelare på 

övertid. Däremot var detta, dessvärre, inget som jag frågade Svensson, men oavsett Folksams 

ev. syn på saken så anser jag att det blir en slags kollision mellan denna förutsättning och den 

verklighet som idrottsutövaren står inför. Om denna förutsättning tillämpas strikt, vilken 

Folksam inte torde göra (om Folksam ens är medveten om den), skulle idrottsutövaren i dagens 

läge inte ha rätt till ersättning från tjänstesjukförsäkringen. 

Sedan kan jag utifrån mina intervjuer uppmärksamma att en förening, enligt deras 

sjukskrivningsrutin, hade en kompletterande privat försäkring som inträdde vid sjukperioder 

som överstiger 90 dagar. Denna försäkring var dock från SEB, och kompletterar 

sjukförsäkringen för en skadad spelare i denna förening, varför jag tänker mig att denna 

försäkring blir ett ytterligare komplement i dessa spelares försäkringsskydd. (Det vill säga, om 

nu inte det råkat bli fel försäkringsgivare angiven i den befintliga sjukskrivningsrutinen, alltså 

SEB istället för Folksam.) Jag vet inte hur många av de övriga föreningarna som har en liknande 

privat försäkring, men det torde inte vara otänkbart att åtminstone någon eller några har 

liknande försäkringslösning. Därtill torde det också vara tänkbart att det förekommer 

idrottsutövare med en egen individuell avtalsförsäkring. 

Vad beträffar TFI kan den försäkringen också anses utgöra ett komplement i idrottsutövarens 

försäkringsskydd, genom vilken denne t.ex. kan få ersättning för sjukhusvistelse m.m. när en 

olycksfallsskada anses föreligga. Jag vill dock avhålla mig från att behandla detta 

olycksfallsbegrepp eftersom det bör vara en prövning som får ske i varje enskilt fall, d.v.s. om 

en olycksfallsskada anses föreligga. Däremot skulle begreppet, enligt mig, kunna sägas vara 

något diffust för idrottsutövarens del, t.ex. eftersom det tycks utesluta många (eller kanske de 

flesta) belastningsskador. Sedan torde det vara diskutabelt om alla akuta skador kan anses 
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utgöra olycksfallsskador. Framförallt då det inte är säkert att skadan har orsakats genom ”en 

oförutsedd plötslig yttre händelse”, om än att skadan i sig kan vara, eller är plötslig.  

7.5 Slutsatser 

Som tidigare konstaterats gäller i allmänhet, åtminstone hos den stora merparten av de 

föreningar jag varit i kontakt med, att en idrottsutövare vid sjukdom eller skada som 

utgångspunkt blir heltidssjukskriven. Vilket gäller fastän idrottsutövaren kan ha mer eller 

mindre omfattande arbetsförmåga i förhållande till de arbetsuppgifter som ingår i dennes 

arbetsskyldighet. Anledningen härom är helt enkelt att denne inte kan utföra sin primära 

arbetsuppgift, d.v.s. att delta i matchspel – eller med andra ord vara uttagningsbar, eftersom det 

tycks vara ovidkommande om den enskilde idrottsutövaren faktiskt blir uttagen – och därmed 

inte uppfyller det kriterium som gäller för när en idrottsutövare ska anses vara fullt eller 

åtminstone tillräckligt frisk. 

Mot bakgrund härtill drar jag därför den slutsatsen att det, framförallt i och med idrottens särart 

som yrke, uppstår ett problem när en rättslig bedömning ska göras om en skadad idrottsutövare 

har rätt till sjuklön och sjukpenning. Visserligen tycks denna bedömning inte sällan, eller i 

regel, utmynna i att en heltidssjukskrivning är aktuell och att den skadade idrottsutövaren ändå 

anses ha rätt till i första hand sjuklön och – i förekommande fall – likaså sjukpenning. Om än 

att den senare ersättningen, d.v.s. om den skadade är berättigad denna, blir något mer diskutabel 

ju längre fram i rehabiliteringskedjan som den skadade befinner sig. Men problemet som jag 

ser det är alltså att bedömningen görs i princip utan att beakta att idrottsutövarens arbetsförmåga 

de facto korresponderar mer än att bara spela match. Med andra ord att bedömningen borde ske 

på grundval att arbetsförmågan jämförs med all den arbetsskyldighet som idrottsutövaren 

faktiskt är ålagd. Exempelvis bör de övriga uppdrag som idrottsutövaren ska utföra, t.ex. 

gällande sponsring, också ha stor betydelse då den idrottsliga arbetsgivarens marknadssida bör 

kunna sägas vara (främst ekonomiskt) viktig för att denne ens ska kunna bedriva sin 

verksamhet. Enligt mig finns det redan där en ”anknytning” till såväl idrottsutövarens 

anställning som arbetsgivarens verksamhet. 

Det jag egentligen vill framföra med mina kommentarer och argument i denna analys, och som 

jag hoppas framgår av min framställning i sin helhet, att både det arbetsrättsliga - och 

sjukförsäkringsrättsliga regelverket inte riktigt kan hantera idrotten som yrke och 

idrottsutövaren som arbetstagare. Idag gäller istället att denna relativt nya yrkestyp jämte 

idrottsutövaren (arbetstagaren) i det närmaste är tilltvingad att anpassa sig till befintliga 
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regelverk, som vad jag misstänker främst är utformade i förhållande till mer ”vanliga” yrken 

och anställningsförhållanden. Som bekant är det inte alltför längesen som den rättsliga synen 

på idrottsutövare var den att de i princip inte kunde anses utgöra arbetstagare, utan snarare 

deltagare i, eller utövare av, en slags hobbyverksamhet. Går det inte därför att tänka sig att 

lagstiftningen eller kanske rättsutvecklingen gått förbi, eller inte riktigt kunnat (eller hunnit) 

anpassa sig med denna nya yrkestyp i åtanke eftersom någon (direkt) hänsyn inte verkar ha 

tagits. Sedan skulle detta förhållande kunna gälla vice versa också; alltså att idrotten inte riktigt 

kunnat (eller hunnit) anpassa sig utifrån lagstiftningens regler om arbetstagare och arbetsgivare 

m.m., då idrotten tidigare inte torde ha haft att bekymra sig över dessa aspekter i lika stor 

utsträckning. Även om vissa, eller rätt många, anpassningar ändå torde ha gjorts inom idrotten 

alltmer som tiden förflutit, bl.a. mot bakgrund av att det numera, som nämnts, faktiskt existerar 

kollektivavtal inom två idrotter. Men bara genom att exempelvis backa tillbaka till tiden kort 

före Benny Westblom-domen bör situationen med idrotten som yrke kontra de båda regelverken 

ha varit en helt annan. Samtidigt ska det sägas att jag är medveten om att lagstiftaren i 

lagstiftningsärenden torde ha att tänka i mer generella termer kring yrkestypen och 

arbetstagarna i dessa. Fastän lagstiftaren ibland tycks uttrycka sig in casu i lagmotiven, t.ex. när 

det gäller tillämpningen av vissa regler i sjukförsäkringen. En annan sak är att mängden praxis 

inte heller bör anses vara alltför rik främst när det gäller idrottsutövare som arbetstagare och 

diverse arbetsrättsliga frågor som aktualiseras i anslutning till detta, medan praxis för 

sjukförsäkringens del och idrottsutövare är obefintlig. Samt att varken litteratur eller i synnerhet 

doktrin tycks ha berört den rättsliga situation som en sjuk eller skadad idrottsutövare befinner 

sig i – varför de frågor som stått i fokus denna uppsats till stor del inte uppmärksammats eller 

annars gått obemärkta i förhållande till främst andra yrken och arbetstagare. 

Med hänsyn till min undersökning i uppsatsen och denna analys hittills, vill jag påstå att 

rättsutvecklingen och ev. anpassningar, samt hur rättsreglerna förhåller sig till idrotten, inte 

riktigt är tidsenliga med förhållandena inom idrotten och för idrottsutövarna som arbetstagare, 

och i synnerhet den sjukskrivne elitidrottsutövaren. Detta påstående skulle annorlunda kunna 

uttryckas som att rättsreglerna inte är helt tillämpliga i förhållande till denna verklighet, eller 

snarast att det uppkommer sådana tillämpningsproblem som inte utan vidare kan frånses. 

Observera att jag med ”idrotten” i första hand åsyftar fotboll och ishockey eftersom dessa 

lagidrotter utgjort mitt huvudsakliga studieföremål i uppsatsen, men det bör inte vara otänkbart 

att liknande situation/er, som inom fotboll och ishockey, kan råda i andra (lag)idrotter. 
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Exempelvis tycks handbollen ha sina problem i frågan om en skadad handbollsspelares 

arbetsförmåga, alltså av att döma från det exempel från inledningen av denna uppsats.  

Därutöver vill jag understödja mitt nu gjorda påstående, och min argumentation i detta 

avseende, med att återkoppla till två aspekter som jag behandlat tidigare. Dels om 

tjänstesjukförsäkringen där en av förutsättningarna till ersättning från denna försäkring kan 

sägas bli problematisk för den sjukskrivne idrottsutövaren. Dels om idrottsutövarnas 

arbetsmiljö i allmänhet och de oklarheter, samt måhända oförenligheter, som tycks råda ifråga 

om arbetsgivaransvaret för de idrottsliga arbetsgivarna. Inte minst om hur ansvaret skulle kunna 

vara, eller om detta ens ska vara, uppdelat mellan två idrottsföreningar när det kommer till 

hemma- och bortamatcher.321 Eller annars om arbetsmiljön ses i sin helhet, och att de krav som 

ibland ställs i denna på idrottsutövarna inte bör anses vara förenliga med arbetsgivaransvaret.  

Sedan vill jag hänvisa till det något oklara förhållandet med en idrottsutövare som blir sjuk eller 

skadad i samband med landslagsuppdrag och dennes rätt till sjuklön och/eller sjukpenning. 

Samt återigen uppmärksamma den problematiska bilden kring synen på idrottsutövarens 

rehabiliteringsträning i förhållande till arbetsuppgifterna och den sjukskrivne idrottsutövarens 

arbetsskyldighet. Förvisso skulle något av mina tidigare förslag kunna aktualiseras, men enligt 

mig behöver inte det betyda att problemet inte kvarstår trots att ev. åtgärd har implementerats. 

Med andra ord skulle det fortfarande kunna förekomma olika tolkningar och tillämpningar av 

begreppet arbetsuppgifter för idrottsutövarens del, hos arbetsgivare inom idrotten. Dessutom 

torde det vara osannolikt att det sker något förtydligande i praxis beträffande idrottsutövarens 

arbetsskyldighet, eller ens att denna över huvud taget prövas rättsligt, om än bara i underinstans. 

Vidare bör jag påminna om att jag nästan bara har undersökt om vad som gäller för manliga 

idrottsutövare, bl.a. då det inte finns kollektivavtal för kvinnliga idrottsutövare. Sålunda bör jag 

inte göra några alltför generella uttalanden, eller dra för stora slutsatser om hur situationen ser 

ut för kvinnliga idrottsutövare. Utan istället vill jag bara göra ett påstående och några 

                                                           
321 Dock arrangerades en arbetsmiljökonferens om idrott den 2 december 2015, vilken enligt mig skulle kunna 

visa på att arbetsmiljöfrågorna inte torde gå helt obemärkta förbi. Arrangörer var Arbetsgivaralliansen, 

Arbetsmiljöverket m.fl. och en av deltagarna var en idrottsförening som gav en bild av hur denna förening, jämte 

en större arenaägare, arbetar med arbetsmiljöfrågor gällande arenaarrangemang. Av seminariepresentationen 

framgår bl.a. att arbetsmiljöfrågorna ägs av arrangör och arenaägare. Se Arbetsgivaralliansen, Presentation från 

arbetsmiljökonferens https://www.arbetsgivaralliansen.se/vara-

branscher/idrott/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=idrott&_t_tags=language%3asv%2csitei

d%3a7de242e3-814a-4868-a7d8-

e1f133bc143a%2candquerymatch&_t_ip=130.239.233.34&_t_hit.id=KFO_Web_Models_Pages_ArticlePage/_6

8b92f55-deff-4a2b-bdeb-d4af17a6f02e_sv&_t_hit.pos=1 och 

https://www.arbetsgivaralliansen.se/globalassets/arbetsgivaralliansen/dokument/publik/pdf/information/arbetsmi

ljoarbete-vid-fotbollsmatch.pdf (hämtade 2015-12-14). 

https://www.arbetsgivaralliansen.se/vara-branscher/idrott/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=idrott&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a7de242e3-814a-4868-a7d8-e1f133bc143a%2candquerymatch&_t_ip=130.239.233.34&_t_hit.id=KFO_Web_Models_Pages_ArticlePage/_68b92f55-deff-4a2b-bdeb-d4af17a6f02e_sv&_t_hit.pos=1
https://www.arbetsgivaralliansen.se/vara-branscher/idrott/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=idrott&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a7de242e3-814a-4868-a7d8-e1f133bc143a%2candquerymatch&_t_ip=130.239.233.34&_t_hit.id=KFO_Web_Models_Pages_ArticlePage/_68b92f55-deff-4a2b-bdeb-d4af17a6f02e_sv&_t_hit.pos=1
https://www.arbetsgivaralliansen.se/vara-branscher/idrott/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=idrott&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a7de242e3-814a-4868-a7d8-e1f133bc143a%2candquerymatch&_t_ip=130.239.233.34&_t_hit.id=KFO_Web_Models_Pages_ArticlePage/_68b92f55-deff-4a2b-bdeb-d4af17a6f02e_sv&_t_hit.pos=1
https://www.arbetsgivaralliansen.se/vara-branscher/idrott/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=idrott&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a7de242e3-814a-4868-a7d8-e1f133bc143a%2candquerymatch&_t_ip=130.239.233.34&_t_hit.id=KFO_Web_Models_Pages_ArticlePage/_68b92f55-deff-4a2b-bdeb-d4af17a6f02e_sv&_t_hit.pos=1
https://www.arbetsgivaralliansen.se/vara-branscher/idrott/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=idrott&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a7de242e3-814a-4868-a7d8-e1f133bc143a%2candquerymatch&_t_ip=130.239.233.34&_t_hit.id=KFO_Web_Models_Pages_ArticlePage/_68b92f55-deff-4a2b-bdeb-d4af17a6f02e_sv&_t_hit.pos=1
https://www.arbetsgivaralliansen.se/globalassets/arbetsgivaralliansen/dokument/publik/pdf/information/arbetsmiljoarbete-vid-fotbollsmatch.pdf
https://www.arbetsgivaralliansen.se/globalassets/arbetsgivaralliansen/dokument/publik/pdf/information/arbetsmiljoarbete-vid-fotbollsmatch.pdf
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konstateranden. För det första så bör kriteriet matchklar på motsvarande vis gälla även för t.ex. 

en idrottsutövare i Damallsvenskan – jag ser åtminstone ingen anledning till varför kriteriet inte 

skulle gälla. För det andra kan det alltjämt bli fråga om sjuklön enligt SjLL för den kvinnliga 

idrottsutövaren förutsatt att arbetstagarbegreppet är tillämpligt, och därefter sjukpenning enligt 

SFB om densamme antingen anses utgöra arbetstagare eller annars uppfyller förutsättningarna 

för att vara försäkrad för de arbetsbaserade förmånerna. För det tredje och sista finns det ett 

visst ytterligare försäkringsskydd (utöver TFI, t.ex. en bestående avbrottsförsäkring) för 

kvinnliga idrottsutövare, om än att detta bara gäller idrottsutövare i Damallsvenskan. Sedan bör 

detta skydd inte alls anses vara på samma nivå som för de manliga idrottsutövarna, vilkas skydd 

bör anses vara mer utbyggt och medge större ekonomisk ersättning vid sjukdom eller skada. 

En fråga jag också bör beröra är pålitligheten i mitt intervjumaterial. Skulle t.ex. utfallet av min 

undersökning ha kunnat skilja sig om den omfattat alla föreningar i SHL och Allsvenskan eller 

t.o.m. även HockeyAllsvenskan och Superettan. Mitt svar på denna fråga är: kanske, men att 

utfallet inte nödvändigtvis hade behövt bli ett annat. Framförallt eftersom kriteriet matchklar 

eller uttagningsbar torde vara generellt inom de två högsta serierna i såväl ishockey som fotboll 

– jag tänker att något annat vore konstigt eftersom matchspelet ändå bör anses vara den mest 

centrala delen i idrottsutövarens anställning. Vidare har jag, i och med kriteriets generalitet, 

svårt att tänka mig att en idrottsutövare i annan (lag)idrott inte anses ha helt nedsatt 

arbetsförmåga när denne har blivit sjuk eller åsamkats skada. Men naturligtvis förutsatt att 

skadan faktiskt förhindrar matchspel, eller att idrottsutövaren inte kan prestera på den nivå som 

arbetsgivaren förväntar om idrottsutövaren ändå skulle bli uttagen till match. I detta 

sammanhang kan jag påminna om vad en respondent sade, d.v.s. att en ishockeyspelare skulle 

kunna spela med ett brutet finger. Men trots detta skulle denna skada fortfarande något kunna 

förhindra att spelaren presterar på den nivå som förväntas av denne.  

Slutligen, mot bakgrund av uppsatsens helhet och min argumentation och mina kommentarer i 

denna analys, vill jag bara tillägga att min uppsats i princip bara har berört en aspekt av 

socialförsäkringen. Jag kan bara undra vad som gäller för den idrottsutövare som t.ex. vill 

”vabba” (ta ledigt för vård av sjukt barn och bli ekonomiskt ersatt för detta) eller som annars 

vill ta del av någon annan arbetsbaserad förmån. Det bör inte vara otänkbart att alltfler frågor 

av dylika slag aktualiseras i takt med att idrottsutövarna vill och kanske i större utsträckning 

börjar hävda sina rättigheter i egenskap av arbetstagare. Det vill säga, om detta inte redan har 

börjat att ske. Frågan är bara: i hur stor utsträckning kan idrottsutövaren jämställas med 

arbetstagaren – eller måhända den ”vanliga” arbetstagaren, om det nu finns en sådan?  
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Bilaga 1 Fotbollsklubb 1 

Transkribering av intervju utförd 2015-11-19 kl. 14:50 

Jon: ”Till att börja med, hur, hur definierar ni inom [klubben] en fotbollsspelares 

arbetsuppgifter om man, om man ser till arbetsskyldigheten? […] Om man bortser från 

matchspel och träningarna? 

X: ”Ja, det är klart. Han är ju här för att träna och spela match och bidra till att laget når 

framgång. […] Vad är det du syftar på mer vad en arbetsuppgift skulle kunna vara, menar du?” 

Jon: ”Ja, i kollektivavtalet tar man som exempelvis att det kan vara sponsoraktiviteter och 

kanske [ohörbart].” 

X: ”Jaja, men det står ju med, men allting sånt står ju på, alltså i svenskars kontrakt när man 

skriver spelavtal med […] som skickas in till svenska fotbollsförbundet, så står ju alla, allting 

som man ska och måste göra, du vet, att ingen ska dopa sig och få inte snacka skit om klubben 

och sånt där. […] Sen är det så här att i vissa klubbar så har man större problem med olika 

grejer, va, men vi är lite små, så vi har, så länge vi inte har hamnat i den sitsen att vi behöver 

konkretisera det tydligare, så har vi inte behövt ge oss på det.” 

Jon: ”Nä, och det här är egentligen inge kanske större problem, men om man ser till såhär, det 

är relevant för då, då när man kommer till när en spelare är skadad, kan man då säga att 

rehabiliteringsträning ingår också i arbetsuppgifterna?” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Ja, det gör det.” 

X: ”Det måste man kunna säga för det, vi har ju, vi ligger ju alltid på så att man snittar på en 

tre-fyra skadade hela tiden ligger man ju nästan på, så att […].” 

Jon: ”Just det. Men är det, är det, apropå, är det kortare skador då framförallt eller kan det va, 

variera, både längre och kortare”? 

X: ”Ja, det är, jaja, det är båda delarna. Alltså det är, så fort du inte är med ute och tränar, vi har 

ju en stab med både psykolog och läkare och naprapater och sjukgymnaster och som hjälper till 

att få de tillbaka i träning så fort som möjligt. Så det ingår ju i deras, i alla fall vi som är helproffs 

[…] då är ju de på plats hela tiden, va, som jobbar med oss.” 
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Jon: ”Men hur ser det ut i övrigt då för spelaren, om man är skadad och bedriver 

rehabiliteringsträning, deltar man i övrigt på, om man pratar inom citationstecken, ’ordinarie 

verksamhet’ kanske taktikgenomgång och såna där saker eller? […] Eller är man sjukskriven 

under tiden, hänger du med?” 

X: ”Ja, det finns ju, den där är ju lite svår i och med att sjukkassan [sic!] har en egen tolkning 

på det ibland, på olika ställen och så, så den är väl lite svårare, egentligen så.” 

Jon: ”Ja, men det är ju det här jag studerar framförallt, det är därför det är intressant för min 

del att få veta hur det ser ut i.” 

X: ”Den är ju besvärlig på flera sätt i och med att de, du har kontrakt med en klubb som ska 

betala, om vi säger i alla fall att han ska ha 50 000 kr i månaden i lön, så vill du att man ska 

slänga sig så hårt man orkar in i en duell och bryta benet annars blir det mål, och sen så 

sjukskriver de dagen efter och så tappar han en helvetes massa pengar på vägen. Det kanske är 

flera månader, så liksom, så sjukkassereglerna som finns egentligen överensstämmer ju inte 

med vad man kräver eller vill kräva utav en spelare liksom för att han ska ställa upp för.” 

Jon: ”Problemet som jag ser det är, och vilket är lite min ingång i, utgångspunkt i min uppsats 

är ju det att reglerna är ju anpassade för vanliga arbetstagare. Alltså som idrottsutövare, du 

hamnar ju lite på sidan om där eftersom, ja, idrotten är ju ett särskilt yrke på något vis.” 

X: ”Mm. Det som har hänt i det sista är väl att, väl att för tre år sedan tror jag att det började, 

att alla är med i en pensions, innan hade man ingen pensionspeng.” 

Jon: ”Mm.” 

X: ”Men nu har ju alla vad det heter, jag vet inte vad det heter […] ja, innan var det bara din 

lön och sen fick du inga pengar [ohörbart] i framtiden till din pension, men nu från och med en 

tre-fyra år sen så är det att alla är med i det. […]” 

Jon: ”Ja, det finns ju pensionsplan.” 

X: ”Och även sjukkassereglerna förändrades för två år sen, till att det blev till det bättre för 

spelaren, men det är fortfarande inte där det borde vara.” 

Jon: ”Nej, nej men precis. Sen jag tänkte, när en spelare anses fullt frisk, är det när man är 

matchklar igen?” 

X: ”Ja.” 
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Jon: ”Alltså utifrån sitt fysiska tillstånd, men det behöver ju inte […].” 

X: ”Ja […] Så fort han är uttagningsbar […] så fort han går upp i full träning så kommer han 

ju omedelbart och säger att nu vill jag att ni avbryter min sjukskrivning för nu är jag frisk. Den 

bedömningen görs ju då egentligen av läkare och sjukgymnast och så att, ja men det stämmer 

han är frisk, han är uttagningsbar.” 

Jon: ”Ja, just det. Slutligen, bara en fråga till, och det är om ni har några kontakter med 

Försäkringskassan kring det här, eller hur det ser ut, sett ut tidigare, om man bortser då från 

kanske det att man sjukanmäler för det är ju standard, va, att man ska sjukanmäla då som 

arbetsgivare till Försäkringskassan.” 

X: ”Njae, inte direkt. Det är inte jag som håller i det i och för sig, utan det är vår ekonomichef 

som driver det.” 

Jon: ”Ja just det.” 

X: ”Men jag vet att vi har varit i diskussion med de ibland när de anser att någon är, nu får han 

inte vara sjukskriven längre om han inte är frisk för att spela så det är klart att han måste vara 

sjukskriven, och det ska, ja, alltså.” 

Jon: ”Ja, just det. Nä, men jag tänkte bara säga som exempel att jag var i kontakt med en 

förening från ishockeyns sida och då hade de börjat bråka lite med Försäkringskassan för att 

det var en spelare som närmare sig den här ettårsgränsen, är du sjuk eller skadad i ett år då blir 

det ju en helt annan bedömning, man ska titta på arbetsmarknaden i stort och då kan det ju bli, 

slå väldigt fel för en idrottsutövare, fotbollsspelare eller, som kanske har arbetsförmåga för ett 

annat yrke men, ja, de facto är, så att säga, kan inte utöva då fotbollen.” 

X: ”Nä, den är ju väldigt konstig är den. Den är otroligt konstig är den. Det händer ju, det är få 

fall men.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Ja eller få fall om året men det är ändå något sånt fall varje år som, men jag vet inte riktigt 

hur det går i slutändan, om man läser om det nånstans längs vägen och så, så får man för sig att 

det har blivit rätt ändå. Men jag vet inte hur det har gått i de fallen man har sett, men jag vet att 

det.” 
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Jon: ”Jag har inte riktigt koll heller, men sen är det ju så här också att försäkringsskyddet är 

ganska bra sen just när det gäller fotboll då, och ishockey då, i och med att kollektivavtalen och 

som det har blivit nu på senare tid.” 

X: ”Ja det är bättre i alla fall.” 

Jon: ”Ja bättre än förut. Sen är det inte helt ovanligt heller att om du tjänar ganska stora pengar 

så har du en kompletterande privat försäkring, men då ska ju ändå spelaren stå och bekosta den, 

va, men ja. […] Jag får tacka för intervjun.”  
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Bilaga 2 Fotbollsklubb 2 

Transkribering av intervju utförd 2015-11-20 kl. 8:20 

Jon: ”Vad ingår i en spelares arbetsuppgifter eller arbetsskyldighet förutom det som är 

självklart då, att delta på matcher och träningar så klart?” 

X: ”I våra spelares avtal förutom då själva […] då är det att ställa upp för sponsorer och ställa 

upp på de aktiviteter som föreningen ordnar och då ingår också socialt åtagande. Vi kan ha 

saker som vi gör för, ja, de som [har det] lite tuffare i samhället […] Det är liksom 

samhällsengagemang.” 

Jon: ”Ja, det har jag också hört från andra […].” 

X: ”Spelarna vet att när vi säger till att vi ska göra någon aktivitet, [besöka] någon skola till 

exempel, eller ja sponsorer, så det är liksom, de ska vara tillgängliga för de har rätt mycket 

fritid.” 

Jon: ”Men om en spelare då blir skadad, så att man tvingas avstå från matchspel och, i den mån 

det är aktuellt, träningsspel […] och sen att man tvingas rehabiliteras. Ingår också då, kan man 

säga att rehabiliteringsträning ingår i arbetsuppgifterna?” 

X: ”Ja, så enkelt är det väl kanske inte. Det är så, om man inte kan spela match då blir man 

sjukskriven. Då funkar det på samma sätt som, inte riktigt men ja ungefär, som [för] en vanlig 

som inte kan arbeta. Sen, jag tror det är, jag kan inte riktigt […] exakt vilka nivåer det är, men 

alltså det är matcherna som styr det. Om man är skadad och inte kan spela match så blir man 

sjukskriven. Sen är, det kan vara så att i vissa enskilda fall så säger vi åt dem att de inte ska 

träna för skaderisken. Då blir de inte sjukskriven. Men det är matcherna som styr det, och själva 

rehabträningen, ja, vi har lite gynnsammare dealer med spelarna på grund av att när de är 

skadad, så jobbar de ibland hårdare egentligen än vad de gör när de är frisk. För att komma 

ikapp då så att säga.” 

Jon: ”Ja, men det ligger ju i […] ert intresse och spelarens intresse att kunna spela fotboll igen 

naturligtvis.” 

X: ”Ja, exakt. Så det är en liksom balans […] en gemensam, vad ska man säga, 

överenskommelse beroende på, ja, hur det ser ut liksom. 

Jon: ”Men under den här tiden som rehabiliteringsträning pågår, deltar man också då i övrigt 

i, om man kan prata om ordinarie verksamhet. Taktiksnack och kanske, jag vet inte.” 
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X: ”Ja, det gör man. Ja, genomgångar och sånt.” 

Jon: ”Ja, och sen, jag vet inte om det är nått sponsoruppdrag i den mån det är aktuellt.” 

X: ”Ja, nä det är klart är man sjuk, om man är förkyld och har feber så gör man det inte, eller 

om man är magsjuk […] Men är man uppe och kan gå, om man fått en smäll, då är det givet att 

man ställer upp. Det är så. De ingår i ordinarie verksamhet.” 

Jon: ”Ja men precis. Okej, då har jag bara två snabba frågor till, och det är dels, jag har fått 

höra nu att det är kriteriet matchklar, det är det som gäller för fullt frisk, för att man ska anses 

vara fullt frisk. Är det samma sak hos er då i [föreningen]?” 

X: ”Ja, det är det. Precis. Utan, är man, säg att man, man går in i träningen på måndagen och 

kan gå för fullt då blir man friskskriven fast då det är match måndagen efter det. Utan det är så 

man ska friskskriva, räkna där.” 

Jon: ”Ja, men så att man, när man är i det fysiska tillstånd att man kan bli uttagen, då är man 

liksom [ohörbart]” 

X: ”Ja men precis.” 

Jon: ”Sen är det ju en annan sak naturligtvis, om man faktiskt blir uttagen, det beror ju på om 

man kanske är redo och sådär, eller ja.” 

X: ”Ja, men precis. Men det är egentligen inte kvalité, om man är uttagningsbar så är det det 

som styr.” 

Jon: ”Ja men exakt, exakt. Slutligen då, då funderar jag över hur, om ni har några kontakter 

med Försäkringskassan såvitt du vet.” 

X: ”Ja det har vi.” 

Jon: ”Men är det framförallt då i samband med sjukanmälan.” 

X: ”Ja, precis. […] Om någon är långtidsskadad då blir ju, då blir ju Försäkringskassan 

involverad egentligen när vi sjukskriver dem. Sen när det finns ju, går det liksom, ja, man ser 

de är på väg att utförsäkras då kommer, då ringer Försäkringskassan och så, så vill de ju oftast 

om man kan omplacera dem, men det är väldigt svårt när man är fotbollsspelare och hitta något 

annat egentligen. […] Det är en dialog som händer där.” 

Jon: ”Ja, ja men precis. Får jag fråga hur brukar det, brukar det utmynna då ändå att det, det 

löser sig i slutändan eller?” 
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X: ”Ja, det brukar lösa. Ibland så får ju vi liksom ge vika, ja, alltså om man, man kommer 

överens om, vi tror att han ska bli, när, och sen liksom kommer man överens om, men ibland 

så, oftast är det väl […] bara […] de som vill veta om […] hur det ser ut, och vi säger näe, han 

är fotbollsspelare, så vi har inga andra uppgifter […] det är en process liksom.” [ 

Jon: ”[…] Då får jag tacka så mycket för den här intervjun.” 
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Bilaga 3 Fotbollsklubb 3 

Transkribering av intervju 1 utförd 2015-11-17 kl. 15:40 

Jon: ” […] men det är så att jag är intresserad av, i min uppsats då, förutsättningarna för en hur 

en skadad idrottsutövare att få framförallt sjukpenning, och då är det intressant om jag kan få 

några exempel från både fotbollen då och ishockeyn då, hur föreningar definierar begreppet 

arbetsuppgifter. Så jag tänkte om jag kan ställa några kortare frågor till dig, fem-tio minuter 

kanske alternativt att jag kan ta det på mejlen […].” 

X: ”Ja, frågan är om, frågan är om hur bra jag kan svara. Alltså det är ju såhär att.”  

Jon: ”Mm.” 

X: ”Sen nått år tillbaka här då så, så finns det ju ett kollektivavtal för.” 

Jon: ”Absolut.” 

X: ”För fotbollsspelarna hos oss. De är ju anslutna till Unionen.” 

Jon: ”Absolut, och det har jag tillgång till, absolut.” 

X: ”Mm.” 

Jon: ”Det är jag med på.” 

X: ”Sen är det ju alltid, alltså det svåra med fotbollen, det finns ju en definitionssak där som är 

jättesvår. Det är att du kan ju va skadad.” 

Jon: ”Mm.” 

X: ”Och alltså inte kunna spela match, men du kan träna, alltså du kan rehabträna.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Och det är ju, om du i ett vanligt yrke bryter armen eller ja, vad du nu än gör, å och inte 

kan arbeta, då du går på rehab så gör ju du det utanför arbetstid.” 

Jon: ”Ja precis.” 

X: ”Men för vår del, alltså i fotbollsvärlden så är det ju på arbetstid för att du gör ju rehaben i 

våra lokaler med vår personal och så vidare.” 

Jon: ”Javisst men, men det som jag är lite intresserad av i det sammanhanget är ju om spelaren 

är sjukskriven under tiden.” 
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X: ”Ja, vi, det är ju det som kan vara lite olika då hur, jag vet inte hur alla klubbar och så ser på 

det men för oss så finns det ju en definition som säger att om inte du kan spela match, det vill 

säga du är inte frisk och uttagen å kan spela match, då är du sjuk.” 

Jon: ”Ja, så man kan säga att man är fullt, nej när man är matchklar då är man fullt frisk så att 

säga?” 

X: ”Ja. Är du inte tillgänglig, alltså du kan inte spela match på grund av skada.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Då är det ju en, en sjukskrivning så att säga. Sen är det ju ändå, det är ju det här som enligt 

vårt sätt och se det och spelarens sätt och se det så är det ju så. Sen så har du ju då, det finns ju 

andra då som, alltså Försäkringskassan och så vidare som har andra åsikter om detta eftersom 

de menar på att men de är ju på plats för de tränar ju.” 

Jon: ”Ja, ja.” 

X: ”Men det är ju som att jämföra med att du går till en sjukgymnast egentligen.” 

Jon: ”Ja, ja. Som vanlig arbetstagare.” 

X: ”Ja, precis.” 

Jon: ”Inom citationstecken.” 

X: ”Ja, precis.” 

Jon: ”Nä, för det är lite det jag är intresserad av också å se liksom hur, för min ingång i arbetet 

är väl att reglerna är ju inte anpassade efter, om en idrottsutövare.” 

X: ”Nå.” 

Jon: ”Är att betrakta som arbetstagare så blir det, det blir som […] en motsättning där mellan 

reglerna.” 

X: ”Ja men det gör det ju. Det är ju helt rätt eftersom vi kräver ju att spelaren ska vara på plats 

även om denne är skadad.” 

 Jon: ”Ja.” 

X: ”Och då, när vi kräver det är det ju samma sak som att den egentligen inte då är, enligt 

gängse normer, ska vara.” 
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Jon: ”Sjukskriven.” 

X: ”Nä precis. Fast ja, men jag tror att […] egentligen [blir avbruten av mig] du får gärna fråga 

mer, men jag tänkte bara att den som du egentligen ska prata med är […].” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”[Denne] heter [namn].” 

Jon: ”Ja just det. […] Men då kan jag testa slå en signal till [denne]. Jättetack hörredu.” 

 

Transkribering av intervju 2 utförd 2015-11-17 kl. 15:50 

Jon: ”[…] få några exempel då framförallt från fotbollen och ishockey på elitnivå, hur man 

definierar begreppet arbetsuppgifter, eller vad som ingår i en spelares arbetsuppgifter. Så jag 

tänkte om du har tid för en kortare intervju på fem till tio minuter […].” 

X: ”Ja, vi har ju från förra året så har vi ju kollektivavtal med Unionen så att […].” 

Jon: ”Ja men absolut, det är jag medveten om men det är inte hundra procent definierat där, så 

därför är jag intresserad av om man kan få exempel då från hur det, hur det tillämpas i praktiken 

av föreningar.” 

X: ”Ja, det kan du väl få. Vi har ju, i våra anställningsavtal med spelarna så har vi ju specificerat 

att de är anställda som fotbollsspelare. För det första, så då är det ju liksom det, då går ju det 

över, då kan vi ju liksom inte omplacera dem, ja. Vi har ju som rätt att leda arbetet men vi måste 

ju leda [ohörbart] vi har ju skrivit in i deras individuella avtal att det är fotbollsspelare, så att 

det är ju det som gäller.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Det kan ju man välja att inte göra och låta de göra något annat om de nu går med på det, 

men de är ju liksom klassade, de är ju arbetare så det är ju inom det, de är ju inte tjänstemän, så 

det är ju liksom och vi är ju kollektivanställda, så där kan vi inte flytta dem så heller då.” 

Jon: ”Men, om, jag kan ställa min första fråga så kan du få höra hur den låter, och då är det vad 

som ingår i arbetsuppgifterna, eller om man säger arbetsskyldigheten förutom att delta på 

träningar och matcher? För det är ju ganska självklart då, så att säga.” 

X: ”Ja, det är ju […] alltså det är ju tränarna som är deras arbets[givare], och har han kallat det 

något så är det ju det som gäller som vilken chef som helst för sina anställda.” 
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Jon: ”Jag tänker att man kanske har taktiksnack och såna där grejer också, inför matcher och 

så?`” 

X: ”Ja då får ju det är ju liksom ett schema som de får, och det är ju liksom, sen om de träffas 

och har något möte eller annat, något test, fystest, eller om de har, det beror ju liksom, det är ju 

våran huvudtränare som lägger upp deras arbetsschema om man säger så.” 

Jon: ”Ja precis. Men om en spelare är skadad, alltså att man kan inte vara med i matcher då, 

kan man säga att rehabiliteringsträning ingår också i arbetsuppgifterna?” 

X: ”Nej, utan då är de ju sjukskrivna, då är de också som vilken anställd som helst, då är det att 

försöka återgå till det du är anställd att göra, och så är du sjukskriven.” 

Jon: ”Men så då, då deltar man inte heller i liksom någon annan verksamhet, ja.”  

X: ”Nja, inte mer än en normal anställd om man säger vi har en som är långtidssjukskriven på 

kansliet så kanske de kommer och tar en fika för att hålla sig uppdaterad eller man kanske har 

med de på mejllistor och.” 

Jon: ”Ja, ja.” 

X: ”Och en fotbollsspelare har ju liksom ofta väldigt stort egenintresse av att komma tillbaka 

så de är ju väldigt aktiva och vill göra, det är ju inte så att de inte kommer hit, utan de väljer ju, 

de har ju oftast i sjukskrivningen att de får vara på sin arbetsplats fast de inte liksom utför det 

de är anställda för att göra, utan de är ju att de försöker komma tillbaka.” 

Jon: ”Ja. Ja men precis. Men det, för jag är ju lite intresserad av det här hur man tillämpar då 

arbetsuppgifterna kan man säga att, att det, är man sjukskriven så är man sjukskriven och min 

uppfattning är väl att regelverket när det gäller sjukpenning och sådär, det är, det är inte riktigt 

anpassat efter idrottsutövare som arbetstagare, så det är därför jag vill få några konkreta 

exempel då från.” 

X: ”Ja, det vet jag inte om jag håller med om, det tycker jag väl att det är, de är ju anställda, 

alltså huvudsyftet är ju att de ska, huvudsyftet är ju att de, de ska spela matcher för vårat lag 

och det är liksom då innefattar det träning inför, och är man sjukskriven och inte kan utföra det 

man, har man liksom opererat knät så kan du ju inte utföra det du är anställd för att göra och då 

är du sjukskriven.” 

Jon: ”Ja, nä men det köper jag. Min tanke är att och som jag har fått uppfattning här, är att det 

tillämpas lite olika kanske också. Det är inte helt samma från alla föreningar så att säga. Men, 
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men sen så, jag tänkte då det här med om man tittar på när man är frisk eller fullt frisk, är det, 

det är då när man är matchklar igen?” 

X: ”Det är när du liksom fysiskt sett ska kunna delta i match.” 

Jon: ”Ja, ja.” 

X: ”Alltså för dina fys [ohörbart], nu även om de inte är tillräckligt bra fotbollsspelare, så det 

skiter man ju i.” 

Jon: ”Man skiter i.” 

X: ”Och man skiter i även, alltså det är även det här helt oväsentligt om det är, om vi säger att 

vi kan ju ha spelare nu [den allsvenska säsongen är över] till exempel som opererat sig och nu 

är det inga matcher, men då är ju sjukskrivna ändå för att hade det vart match så ska man kunna 

va med, bli uttagen i trupp och kan man inte bli uttagen i trupp om det är match då är du sjuk.” 

Jon: ”Ja, ja. Okej.” 

X: ”Ja det är precis som en, alltså vi, vi som vanliga tjänstemän, man kan ju va sjukskriven en 

lördag fastän man inte jobbar på lördag.” 

Jon: ”Nä.” 

X: ”Utan man liksom, alltså hade det vart en arbetsdag hade jag kunnat utföra det jag är anställd 

för och då är svaret nej, så är man sjukskriven.” 

Jon: ”Okej. Just det, och sen till sist. Har ni kontakter med Försäkringskassan kanske utöver 

när det är sjukanmälan och så, som ska göras? Eller hur ser det ut?” 

X: ”Nja, inte mer än vad vi har på vanlig, på vanlig personal, detta är ju lite diskriminerande, 

alltså det är ju inte mer på tjänstemannasidan sidan eller på något annat, utan det är ju mer att 

vi anmäler till Försäkringskassan och.” 

Jon: ”Ja, ja.” 

X: ”Och sen är det klart att det blir specialgrejer om det är utländska, alltså det, ja, att då kan 

det bli mer att man behöver få lite mer hjälp för å liksom och komma in i systemet med det, 

men det är ju inte så att, det är ju inte så att vi som arbetsgivare särbehandlar sjukskrivna 

fotbollsspelare framför en sjukskriven tjänsteman.” 
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Jon: ”Nä, och det var inte det som var min fråga heller utan det var just det här med kontakter 

med Försäkringskassan, om man, om det förs någon kommunikation om, ja, kring regelverket 

eller liknande. Nä. Nä.” 

X: ”Nä det gör det nog inte, utan då det är mera så att vi kan få frågan vi har haft någon som är 

väldigt, alltså när det vart en långtidssjukskrivning, att de ringer och frågar då liksom finns det 

liksom någon, har ni tittat på andra möjligheter på andra liksom arbeten, alltså såna, att vi får 

göra såna utredningar där är det ju om någon har vart alltså borta i ett år eller såna grejer då. 

Men nu var det väldigt längesen, det är ju det enda, men det är mer liksom vilket fall som helst, 

men annars så är det tyvärr väldigt svårt att komma i kontakt med Försäkringskassan, så det 

mesta sköts ju via, att man anmäler via nätet.” 

Jon: ”Ja, ja. Precis. Ja men just det, du då får jag tacka dig så mycket [X]. Det var bara det jag 

funderade över.” 
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Bilaga 4 Fotbollsklubb 4 

Transkribering av intervju utförd 2015-11-23 kl. 17:20 

Jon: ”Det är egentligen min första fråga till dig då som […] hur definierar ni liksom vad som 

ingår i arbetsuppgifterna om man pratar om arbetsskyldighet, kanske utöver då matchspel och 

träningsspel?” 

X: ”Ja men alltså vi, så händer det ju ingenting särskilt alltså, de är ju anställda som 

fotbollsspelare och det står ju också i avtalen att man inte bara är anställd av klubben, utan man 

är anställd som fotbollsspelare. Det står då till exempel att vi har ett syfte då, vi har en punkt i 

medlemsklubbens regler, då står det syftet med anställningsavtalet är att visstidsanställa 

spelaren som fotbollsspelare under avtalstiden. Vilket betyder att de anställningsregler och 

arbetsrättslig lagstiftning blir därmed tillämplig då helt enkelt.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Och sen reglerar vi det så att det, för en spelare som är skadad så är det ju deras 

huvudsakliga uppgift att då ta sig tillbaka till som fotbollsspelare igen då. Och då blir det, 

peppar peppar, [ohörbart] sätta någon annan på någon annan arbetsuppgift då som [ohörbart] 

åker vi på någon kostnad då så är du ofta tillbaka på sex månader innan du blir utförsäkrad då 

ganska precis där då så att.”  

Jon: ”Precis. Jo, för då, det blir ju, då efter sex månader då är det ju man pratar om 

omplaceringsmöjlighet om man ser till sjukförsäkringsreglerna […] Men.” 

X: ”[ohörbart] peppar, peppar jag har varit i den här branschen i 15 år nu och jag har aldrig 

varit med om att behöva agera på något sätt där. Så det känns ju bra.” 

Jon: ”Ja just det. Men du om man, om man blir skadad då kan man, kan man säga att det ingår 

då rehabiliteringsträning i arbetsuppgifterna?” 

X: ”Ja men det gör det ju, absolut. Då blir ju de arbetsuppgiften då [ohörbart] å se till så att man 

kan utföra sitt arbete igen och så jobba med det.” 

Jon: ”Ja, att komma tillbaka så snabbt som möjligt då, i det fysiska tillstånd att man är 

matchklar kan man säga. För visst är det kriteriet som, om man pratar om fullt frisk då är man 

liksom match.” 

X: ”Ja, vi brukar benämna det så att om du är uttagningsbar till match då är du friskförklarad 

så att säga.” 
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Jon: ”Ja. Precis. Men, men man är ju sjukskriven här under den här perioden och 

rehabiliteringstränar, men hur är det då med liksom deltar spelaren i övrigt i liksom 

sponsorträffar, kanske taktikträningar eller genomgångar? […] Hur ser det ut?” 

X: ”Jo men det tycker jag nog att man försöker å hålla ihop gruppen där, det tycker jag nog, 

men sen kan det ju av lite olika anledningar kanske ifall de att de inte genomför sin 

rehabilitering på plats, eller om de gör, rehabiliterar med någon fystränare vid sidan om eller 

sådär, så att de inte stämmer med övriga [ohörbart]. Det kan väl bli så, men man försöker nog 

ändå att se till att de tillhör gemenskapen och i största möjligaste mån tränar samma tider som 

den friska gruppen så att säga. Det försöker man nog hålla ihop, sen så kan det ju vara någon 

viss flexibilitet beroende på vilken skada och hur långvarig den är. Sen så [ohörbart] det sociala 

paketet om det är just mentalt jobbig för spelaren då liksom så att, ja, vad det nu kan vara 

liksom. Men man försöker nog ändå hålla ihop så mycket man kan. Inga regler utan undantag, 

utan det är nog lite fingertoppskänsla i det här fallen då också. Inget fall är exakt det andra likt 

om man säger så.” 

Jon: ”Nä precis. Till sist så undrar jag egentligen bara om ni har liksom har kontakter i övrigt 

med Försäkringskassan om man tänker utöver att ni gör sjukanmälan och sådär.” 

X: ”Mm.” 

Jon: ”Jag tänker just kanske om sjukförsäkringsreglerna eller så, för det som är, det har jag hört 

från en del klubbar när man, när man har de som är riktigt långtidsskadade just när det börjar 

närma sig ett år då för det är då, då blir det ju ännu en knepigt, en ytterligare knepig bedömning 

i reglerna och det är ju det här med att man ska titta på arbetsmarknaden i stort. Och jag tänkte 

om ni har haft nå kontakter om det eller, enligt din erfarenhet?” 

X: ”Mm. Jo men det har vi. Vi är så lyckligt lottade att vi har både läkare och ekonomiansvarig, 

jag tror de sitter i [ohörbart] som har kontakter mest med Försäkringskassan då, och jag 

personligen har inte varit, utan det är då läkaren då som skriver läkarintygen och [ohörbart] via 

ekonomisektionen då i [klubben] de har ju en kontakt med Försäkringskassan och så men jag 

tycker det har funkat väldigt bra.” 

Jon: ”Ja, det ha funka ändå förhållandevis bra.” 

X: ”Ja det tycker jag, det tycker jag.” 

Jon: ”[…] Då hade jag inte så mycket mer, då får jag tacka så mycket.” 
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Bilaga 5 Fotbollsklubb 5 

Transkribering av intervju utförd 2015-12-04 kl. 14:50 

Jon: ”[…] så det är egentligen då fråga ett, alltså vad, vad kan man säga ingår i spelarens 

arbetsuppgifter? Kanske förutom, ja det som är självklart då, att delta i match och i träningar 

förstås.” 

X: ”Ja alltså i första hand är det för att man är anställd att spela fotbollsmatcher, det är ju 

huvudsaken […]. Sen har man ju även möjlighet att utöver det här studera eller göra nånting 

annat vid sidan om. Det finns möjlighet att göra det. […] Sen är man ju också förpliktigad enligt 

vårt avtal att, att utföra uppdrag som på klubbens begäran kan man säga.” 

Jon: ”Mm.” 

X: ”Typ marknadsaktiviteter, sponsringsaktiviteter.” 

Jon: ”Just det.” 

X: ”Utan någon ersättning, utan det är en del i [ohörbart] man är anställd i [klubben] som 

fotbollsspelare.”  

Jon: ”Ja.” 

X: ”Vi kan använda dem i reklamrättigheter med bild alltså.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”De bitarna.” 

Jon: ”Det ingår i paketet, men.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Men man är väl specifikt anställd som fotbollsspelare?” 

X: ”Ja det är man.” 

Jon: ”Just det. Okej, men hur ser det då ut om man är skadad? För det är ju det som, ja sjuk 

eller skadad, det är det som är intressant i min uppsats då? Hur ser ni på rehabiliteringsträning 

och så, jag tänker när man är skadad?” 

X: ”Vi, alltså vi, man sjukskrivs ju antingen på olika procentnivåer, där är det ju naturligtvis så 

oftast är det 100 procent från början i och med att du inte kan delta i ordinarie träning, och då, 
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man lägger ju ofta ner mer tid, [ohörbart] ofta, egentligen kan jag säga alltid så lägger man ner 

mer tid när man är skadad för att kunna rehabilitera sig tillbaka till, till att man är fullt frisk och 

kan spela fotbollsmatcher.” 

Jon: ”Ja just det.” 

X: ”Ja, då rehabtränar man antingen på, via en annan aktör än just klubben, eller så är man 

delvis där [hos den andra aktören] och så slussas man in i den ordinarie verksamheten tills man 

anses vara i så pass gott skick så att man är uttagningsbar för match.” 

Jon: ”Ja just det, man kan säga att det är det kriteriet som gäller när man anses vara fullt eller 

åtminstone tillräckligt frisk?” 

X: ”Ja, så är det, så är det.” 

Jon: ”Ja just det, men.” 

X: ”[ohörbart] kan man liksom, då är det när man är uttagningsbar till match.” 

Jon: ”Ja precis, men kan man säga att rehabiliteringsträningen ingår i arbetsuppgifterna?” 

X: ”Hur menar du då?” 

Jon: ”Ja, alltså att, att det blir närmast en skyldighet för idrottsutövaren, ja fotbollsspelaren då 

som arbetstagare att.” 

X: ”Ja [tvekar].” 

Jon: ”Utföra det [rehabiliteringsträningen] med anledning av skada?” 

X: ”Ja, men det, men för mig är det ju det. Jag som, jag ser liksom inget annat, de kan ju inte 

liksom låta bli att göra det.” 

Jon: ”Nä, nä det vore.” 

X: ”Det går ju inte att vila sig och tro att, och liksom jobba med något annat.” 

Jon: ”Naturligtvis.” 

X: ”[ohörbart] det här, vi har haft lite, en del kontakt med Försäkringskassan om de här bitarna 

[ohörbart] efter en tid om du har långtidsskador så tycker man [Försäkringskassan] ju att de här 

borde kunna jobba med andra delar. Men dels är de ju inte utbildade för att jobba med marknad 
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utifrån att sälja eller att jobba med administrativa uppgifter och [ohörbart] och det andra är att 

det sällan finns, finns inge såna uppgifter för att göra nånting extra.” 

Jon: ”Precis, och det där är en senare fråga jag hade också apropå kontakter med 

Försäkringskassan och, men jag kan ju säga, eftersom jag studerar regelverket så är jag ju 

ganska insatt i det där och det är just att efter sex [sic! redan efter tre] månader då ska ju 

bedömningen göras utifrån om det finns en omplaceringsmöjlighet hos arbetsgivaren och det är 

därför Försäkringskassan har ställt de frågorna då. Men jag funderar, du nämnde ju det här med 

deltidssjukskrivning lät det som, för min uppfattning är väl att, som sagt, man går på 

heltidssjukskrivning först eftersom du inte kan så att säga delta i matchspel. Hur ser det ut hos 

er?” 

X: ”Hur då menar du? En gång till, om.” 

Jon: ”Ja det, för du nämnde ju att man från början är heltidssjukskriven eller hur?” 

X: ”Ja, det stämmer.” 

Jon: ”Men går det över till en deltidssjukskriv[ning] vid en senare?” 

X: ”Alltså det hänger ju på hur, i vilken fas man är, alltså dels så, efter sex månader så vill ju 

Försäkringskassan se att det finns en, att man visar på att rehabiliteringen börjar ge effekt. Det 

här är ju, det här är egentligen endast i de här mycket allvarliga skadorna.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”I sånt som det inträffar, och vi har väl ett sånt fall som är pågående just nu med en 

stressfaktur på en spelare, det är klart att det inte är alldeles enkelt, men i andra fall så är det ju 

korsbandsskador som oftast, som är en sån process som, eller en broskskada som kan ta tid. Å 

då kan det va att man, man under en period får, vi måste från klubben visa att spelaren är på 

väg tillbaka så att sjukskrivningen kanske övergår från 100 procent till 75 procent.” 

Jon: ”Ja just det, okej.” 

X: ”Så att den inte är liksom 100 procent för att det har gått så pass lång tid.” 

Jon: ”Just det.” 

X: ”Och så får spelaren helt enkelt acceptera en lägre ersättning.” 

Jon: ”Ja, men du är fortfarande inte helt matchklar kan man säga.” 
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X: ”Näe, det är du ju inte.” 

Jon: ”Nä.” 

X: ”Alltså så fort du är matchklar då är du ju friskskriven […] då har du ju full ersättning även 

om, det sker ju en eftersläpning i allt det där liksom, så att.” 

Jon: ”Ja precis.” 

X: ”I utbetalning.” 

Jon: ”Ja. […] Det här kriteriet det verkar ju gälla, det har jag hört gäller ganska, både då inom 

fotboll och ishockey.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Så det är ofta […] men egentligen hade jag inte så mycket mer frågor då utan du får gärna 

utveckla det här med om, om ni har haft kontakter med Försäkringskassan kanske utöver då 

sjukanmälan, och i synnerhet om ni har diskuterat det här regelverket, för det är ju lite knepigt, 

det kanske inte riktigt är anpassat efter idrottsutövare, ja fotbollsspelare till exempel som 

arbetstagare.” 

X: ”Nä men det, och det beror ju på att man inte, alltså själva idrottsbranschen som arbetsplats 

är ju, den är ju ganska ung i, och man ser ju på den med olika ögon på, naturligtvis, så 

kompetensen hos, eller förståelsen i hur man uttrycker sig hos Försäkringskassehandläggare är 

ju väldigt olika. Så att ett fall i en, i [stad] kan ju handskas på ett sätt och så i [annan stad] 

handskas det på ett helt annat sätt. Så att det här är ju nånting som man liksom inom elitfotbollen 

har haft synpunkter på att man borde faktiskt ha en samsyn på de här frågorna, och förstå att 

det här är ju, det är ju en arbetsplats som allting annat. De är ju anställda för att spela fotboll så 

att, och när de är skadade så lägger de ner mer tid på att försöka bli friska för ingen vill ju gå 

omkring och va skadad. Det, det är ju liksom, det handlar ju inte om att man försöker mygla till 

sig ersättning från Försäkringskassan.” 

Jon: ”Naturligtvis inte.” 

X: ”Utan alla vill ju liksom spela fotboll, de får ju lägre ersättning när de är sjukskrivna så ingen 

vill vara i den situationen.” 

Jon: ”Mm.” 
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X: ”Och vi, där är ju de här elitklubbarna oavsett vilken idrott det är, lite [ohörbart] alltså det 

ser ju inte ut som en vanlig arbetsplats för vi har ju, det är ju som ett ’formell ett’-team. Vi har 

ju liksom läkare, kiropraktorer, naprapater och sjukgymnaster som gör allt för att din anställde 

ska komma tillbaka, och så ser det ju inte ut på en vanlig arbetsplats. Där kan du ju, det är ju 

upp till dig själv litegrann.” 

Jon: ”Ja precis.” 

X: ”Vad du gör, du får ju, du har ju ett visst skyddsnät men det är ju inte så att du har ett team 

utav människor som står standby för att guida och hjälpa dig i den rehabträning tillbaka, utan.” 

Jon: ”Nä det är ju ovanligt.” 

X: ”Oftast så är ju det, den processen avsevärt mycket längre, du kan ju få en allvarlig skada 

oavsett vilket arbete du har som gör att du blir borta länge liksom, men det är klart att då jobbar 

man ju med omplaceringar i såna, misstänker jag, alltså om du är brandman och du får en 

korsbandsskada så att du inte kan jobba som brandman, ja då vill man väl liksom i första hand 

försöka rehabilitera sig tillbaka till det, men går inte det så omplaceras man väl eller.” 

Jon: ”Jo, jo så är det ju. Och [exempelvis] inom industrin finns det större, om man tar som 

exempel då, större möjligheter till omplaceringar framförallt.” 

X: ”Ja, ja.” 

Jon: ”Du, en.” 

X: ”Nä men, det de frågar om är ofta, Försäkringskassan frågar ju om naturligtvis tid, de vill ju 

veta väldigt mycket, hur mycket tränar man, för man har ju oftast en egen personlig bild på vad 

träning innebär och så kanske man [en handläggare] ser sig själv på det där gymmet tre dagar i 

veckan, en och en halv timme liksom, men elitidrotten handlar ju om rehabiliteringsträning två 

gånger om dagen, plus säkert lite till, sju dagar mer eller mindre.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”För att […] du ska kunna ta dig tillbaka.” 

Jon: ”Så snabbt som möjligt.” 

X: ”Och när man ska göra det, ja det gör ju man liksom på förmiddagen gör du ett pass, och 

sen så käkar du lunch och sen kör du ett eftermiddagspass liksom. Å sen behöver du vila för att 

du ska kunna göra det här då under en längre period.” 
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Jon: ”Precis, det är, kroppens förmåga är ju bara så till en viss gräns att den.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Måste ju vila också så att säga.” 

X: ”Ja precis.” 

Jon: ”Ja, men du [X] jag kom på här att jag glömde fråga, men om man är skadad hur ser det 

ut med liksom andra uppdrag då hos klubben, till exempel sponsorträffar och sådär. Deltar man 

i dem?” 

X: ”Vadå, om man deltar i?” 

Jon: ”Ja, till exempel att ni har en sponsorträff eller det är något annat uppdrag till exempel 

välgörenhetsgrej, jag vet inte om ni har sånt men en del klubbar har det, deltar spelaren i de om 

man är skadad samtidigt?” 

X: ”Ja det gör han.” 

Jon: ”Okej, nä men du, då, det var inte så mycket mer än så jag funderade över […] Okej [X], 

tack så mycket!” 
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Bilaga 6 Ishockeyklubb 1 

Transkribering av intervju utförd 2015-11-16 kl. 15:50 

Jon: ”[…] min första fundering är vad man ska säga ingår i en ishockeyspelare i [klubben] som 

exempel då, i en ishockeyspelares arbetsuppgifter d.v.s. arbetsskyldigheten förutom, ja men då 

att delta på träningar och matcher så klart?” 

X: ”Det är ju allt som, som, han är anställd som ishockeyspelare men sen finns det ju i 

avtalsskrift, en avtalsskrift mellan tre parter, så det är ju egentligen ingenting, men man kan ju 

generellt säga att spelarna ska vara tillgänglig för sponsoruppdrag och andra uppdrag som vi 

samarbetar med gentemot våran marknad på PR-sidan så att säga.” 

Jon: ”Ja precis.” 

X: ”Inom normen för vad som är rimligt för att då, jag kan ju säga på den här nivån så är det ju 

så att det måste jag styra för att det, det skulle ju kunna vara, vi skulle kunna vara ute, det får 

heller inte inkräkta på huvudarbetsuppgiften som är ishockeyspel på.” 

Jon: ”Nej, det får inte ta för mycket tid i anspråk.” 

X: ”Nej, och det där kan många säga men vafan de har väl inge å göra, de har ju, de har ju 

otroligt mycket å göra.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”För jag är den första att försvara att vi tränar ju otroligt mycket, vi har, vi pratar ju arbetsdag 

här.” 

Jon: ”[ohörbart] matcher och så vidare.” 

X: ”Ja, och här kommer de halv nio och har arbetsdag till cirka två, och sen att vi ska ut, vi 

jobbar med något som heter [namn på uppdrag] så varje måndag, varje måndag är alla spelare 

ute i skolor ex antal timmar, så vi har otroligt mycket på vår agenda för våra spelare.” 

Jon: ”Mm.” 

X: ”Och sen utöver det så kommer våra marknadsuppdrag, alla sjukhusbesök […] så vi är ju, 

ju otroligt engagerade ute i samhället det måste jag säga.” 

Jon: ”Ja lite mer.” 
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X: ”Och där är det mer att få lite balans i det så att det inte inkräktar på våra, våran 

huvudarbetssyssla som är att leverera resultat.” 

Jon: ”Precis.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Men man kan också säga att, jag tänker sånt här som rent idrottsligt, taktiksnack och såna 

grejer inför matcher och sånt, det ingår också kan man säga.” 

X: ”Ja, teori, jag menar det är ju en del av arbetsdan, vi är tillbaka till det här, vi pratar arbetsdag, 

jag menar de som sagt, och då är ju teori, fysträning, vi tränar ju fys i grupp varje dag, va. Å vi 

tränar ju, vi har ju teori varje dag. Vi har jobbat otroligt mycket med videoanalys och där man 

i grupper jobbar varje dag med att titta på sina byten och sina nerklippta situationer och sånt. 

Så det är ju, det är mycket de har på sin agenda. Mycket mer än vad folk där ute tycker och 

tror.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Okej. Men du om vi säger såhär, om en spelare nu blir skadad.” 

X: ”Mm.” 

Jon: ”Då förhindras man ju att kanske, ja framförallt då matchspel men träningar kanske man 

kan delta till viss del på, men då är min fråga ingår, kan man säga att rehabiliteringsträning, 

ingår det också i arbetsuppgifterna?” 

X: ”Nej det är ju inte arbetsuppgifter utan du är ju sjukskriven, och rehabträning är nånting som 

sker som på vilket annat jobb som helst. Är du sjukskriven, vilket du även är för en hockeyskada 

så kan du vara här och rehabträna om du är sjukskriven. Men då rehabtränar du.” 

Jon: ”Men man kan säga att du utför rehabiliteringsträningen liksom på plats på arbetsplatsen.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”[ohörbart] men när du är sjukskriven.” 

X: ”Ja, du är sjukskriven. Men då är ju vi otroligt noga med att när vederbörande är sjukskriven 

så är du ju inte ute och, vederbörande är inte ute på uppdrag i skolorna och han är inte ute på 

marknadsaktiviteter.” 



    

135 
 

Jon: ”Okej.” 

X: ”Utan han är sjukskriven [ohörbart].” 

Jon: ”Just det, då går man.” 

X: ”Nä, då kan man ju inte utföra uppgifter, utan då är han ju sjukskriven. Annars är vi ju och 

tassar i, då jobbar han ju bevisligen så det enda han gör under sjukskrivningen det är å 

rehabträna.” 

Jon: ”Ja. Intressant att du säger det där, för det är ju lite det jag är nyfiken på.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Och undersöka.” 

X: ”Ja, annars är det ju så att, tycker vi att det är så viktigt då ska han ju vara deltidssjukskriven 

kan man säga.” 

Jon: ”Ja, och då blir det ju ändå problemet för att spelaren kanske inte är matchklar.” 

X: ”Nä.” 

Jon: ”Och det var det jag tänkte då min nästa fråga, om man säger att en spelare som är fullt 

frisk, är det när den personen är.” 

X: ”Matchklar.” 

Jon: ”Matchklar helt enkelt.” 

X: ”Ja, och matchklar är ju ofta då, det kan ju vara en måndag om vi för enkelhetens skull säger 

så och då är han, då är han i full, då är han tacklingsbar och då är han med fullt ut, men så 

innebär ju det inte kanske att, har han varit sjukskriven i åtta veckor så är han inte spelklar den 

veckan, utan det kan ta en vecka till, ett par dagar till innan han spelar.” 

Jon: ”Ja, visst.” 

X: ”Men då är han ju i alla fall friskskriven.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Då tränar han som vilken annan som helst. […]” 

Jon: ”Ja, och deltar i alla aktiviteter.” 
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X: ”Ja.” 

Jon: ”I övrigt då.” 

X: ”Ja, ja, ja precis. Plus att vi då också kan använda honom, då är han avförd från sjuklistan. 

Då kan han vara med på alla uppdrag också.” 

Jon: ”Ja, okej. Sista frågan och det är en ganska enkel fråga. Jag vet inte om du har kännedom 

själv men jag tänkte, om man ser på kontakter mellan föreningen och Försäkringskassan, är det, 

förekommer det och i så fall i hur ser de ut möjligtvis? Eller är det framförallt i samband med 

sjukanmälan då?” 

X: ”Ja det är ju framförallt då, men nu är vi väldigt, vi har haft några, vi har varit, vi har haft 

väldigt mycket samarbete med Försäkringskassan på grund av att vi har haft några 

långtidsskador.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Och då, då pratar vi om spelare som varit över ett år.” 

Jon: ”Över ett år, va, jo.” 

X: ”Ja, för då kommer du ju till ett läge där du, då Försäkringskassa inte längre tar ansvar.” 

Jon: ”Nä precis, sjukpenningen.” 

X: ”Och de ska söka nya jobb.” 

Jon: ”Sjukpenningen sträcker ju sig bara.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Ett visst antal dagar, ja.” 

X: ”Ja, och där kommer, vi har ju nu [klubbspelare] här som var skadad sen [datum] förra året 

och hans tid är ju ute nu.” 

Jon: ”Ja precis.” 

X: ”Och där har vi ju haft en liten tvist där med Försäkringskassan och våra läkare är inblandade 

å oavsett intyg, så där tvistar de lärde om hur tar vi oss an skadan nu, läkaren säger ändå att det 

finns, tron är att han ska komma tillbaka till sitt ordinarie arbete som är hockeyspelare.” 

Jon: ”Mm.” 
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X: ”Men då vill ju Försäkringskassan efter deras normer så ska man ju försöka [ohörbart] 

alternativa jobb.” 

Jon: ”Ja, det är ju.” 

X: ”Och då måste.” 

Jon: ”Titta på arbetsmarknaden i stort.” 

X: ”De följa reglerna. Då skiljer ju inte de på en svarvare och en hockeyspelare.” 

Jon: ”Nä och det där är ju.” 

X: ”Nä.” 

Jon: ”Det är väldigt problematiskt det där ju.” 

X: ”Ja det är det.” 

Jon: ”Och det är det som bland annat då också är i min undersökning här.” 

X: ”Ja det förstår jag.” 

Jon: ”För min ingång är ju någonstans att det är svårare för en, att man kan säga att en 

ishockeyspelare då som till exempel på idrottsutövare.” 

X: ”Mm.” 

Jon: ”På professionell nivå, har sämre förutsättningar till å få liksom sjukpenning då än en 

vanlig knegare har om man säger inom citationstecken.” 

X: ”Mm.” 

Jon: ”Nä men det, det är tufft liksom.” 

X: ”Ja ja. Ja men just det. Nä men du, jag får tacka stort så mycket för […].”   
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Bilaga 7 Ishockeyklubb 2 

Mejl 2015-11-25 kl. 15:30 

1. Vad ingår i en spelares arbetsuppgifter (arbetsskyldighet) förutom att delta på 

träningar och matcher? 

X: ”Vissa aktiviteter med våra partners samt välgörenhetsprojekt.” 

 

2. Om en spelare är skadad, ingår även rehabiliteringsträning i arbetsuppgifterna? Deltar 

spelaren i övrigt i ”ordinarie verksamhet” exkl. matcher? 

X: ”Ja en spelare ska rehabträna. Hans ska även ingå i den ordinarie verksamhet han kan och 

som inte förhindras av skadan.” 

 

3. När anses spelaren vara fullt frisk? Om detta är när spelaren är matchklar, när anses 

denne vara det? 

X: ”Delad fråga men samantaget är det när han är disponibel för match.” 

 

4. Har ni några kontakter med Försäkringskassan och hur ser de ut? Det vill säga, vad 

frågar ni i så fall om? Eller sker kontakterna främst i samband med sjukanmälan? 

X: ”Vi har tydliga manualer för vad som gäller via SHL, Försäkringsbolag och 

Försäkringskassan. Processen börjar alltid vid sjukanmälan som vår läkare gör.”  
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Bilaga 8 Ishockeyklubb 3 

Transkribering av intervju utförd 2015-11-16 kl. 15:20 

Jon: ”[…] vi kan köra första frågan här så får du höra hur den lyder, och då är det specifikt då 

vad som ingår i en spelares arbetsuppgifter, man kan säga arbetsskyldighet förutom att delta på 

träningar och i matcher då? Och nu pratar jag så klart om de som spelar i A-laget i SHL då så 

att säga.” 

X: ”Ja, de är ju alltså, de har ju oftast en ganska bra lön.” 

Jon: ”Ja absolut.” 

X: ”De har ju en ganska bra lön, lite att, lite att, hur ska man säga att jämföra med en artist.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Så vi betalar ju framförallt för att de ska vinna matcher åt oss.” 

Jon: ”Mm.” 

X: ”Alltså att de ska vara med i vårat representationslag och vinna matcherna åt oss.” 

Jon: ”Man kan säga att det är där.” 

X: ”Man betalar ju inte till ett rockband för att de övar, för att de.” 

Jon: ”Nä.” 

X: ”Ska göra en bra konsert.” 

Jon: ”Nä nä, absolut, jag hänger med.” 

X: ”Hela våran business.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Bygger ju på att spela bra matcher och få folk på matcherna och få de som supportrar att 

betala för det för att det ska gå bra.” 

Jon: ”Men jag tänkte, om jag omformulerar det här så kan man säga att rent grundläggande i 

en spelares arbetsuppgifter så är det helt enkelt att prestera så bra hockey som möjligt på högsta 

nivå?” 

X: ”Och representera vårat representationslag och vinna då matcherna. Det är, det är därför man 

har den lönen å.” 
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Jon: ”Ja, absolut.”  

X: ”Och det är det, det går ut på.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Sen för att kunna göra det så ingår det ju arbets, ingår det ju saker för att möjliggöra det. 

Man måste träna, man måste resa, taktikgenomgång och så vidare.” 

Jon: ”Javisst.” 

X: ”Men det är, det är liksom sysslor som möjliggör att du kan göra de här sakerna. Så att, det 

vi betalar för, det är ju för att de ska hjälpa oss att vinna våra matcher det är därför de har den 

lönen. Då är man, då tycker jag att då är man ju rå-ärlig.” 

Jon: ”Just det. Jag det var ju första funderingen och sen egentligen, det här är en, det bygger 

vidare för jag är väldigt intresserad av just begreppet arbetsuppgifter och då är frågan, om en 

spelare är skadad så kan man då säga att rehabiliteringsträning ingår i de här arbetsuppgifterna?” 

X: ”[…] Man kan ju säga att, alltså att, ofta vill man ju, ofta vill man ju, man vill ju ha spelarna 

i spel, alltså. Och i det ingår ju, är du då skadad eller, så ingår ju träning att kunna göra det 

spelet bra eller att du kan förbereda [förebygga?] skador, förlänga din karriär och så vidare och 

så vidare. Det ingår ju, det är ju en verksamhet som ingår, men det är ju som en verksamhet 

som ingår i totalen, det är ju inte som egentligen det man har betalt för, om du förstår vad jag 

menar.” 

Jon: ”Nä just det. Precis, som vi pratade om tidigare.” 

X: ”Ja, utan det är som, jag menar, det är som, det som möjliggör för oss är ju om spelaren är 

tillgänglig för spel, och kan han inte spela sina matcher, ja då har vi ingen nytta av honom.” 

Jon: ”Nä visst. Det ligger ju ert intresse att spelaren är arbetsför.”  

X: ”Så då har han ingen nytta, ingen nytta av [för?] oss och då ligger det, ja då så klart då har 

vi ju en apparatur. Vi har läkare, vi har sjukgymnaster och massörer och kiropraktiker för att 

försöka få honom i speldugligt skick.” 

Jon: ”Det är klart, javisst.” 

X: ”Mm.” 

Jon: ”Absolut.” 
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X: ”Så att, så att vi har, man kan säga att, jo, man kan ju vara med och lyssna litegrann och han 

kanske kan vara med och prata för någon sponsor och så, men det är mer vad ska jag säga, det 

är ju mer kuriosa. Det primära är ju att vi vill ha de.” 

Jon: ”Matchklar.” 

X: ”Friska och spela.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Så är det.” 

Jon: ”Men är det det kriteriet som gäller då att man är fullt frisk när man är matchklar?” 

X: ”Jo, så är det för att vad ska vi säga, ja, jag menar du anses, du anses ju inte att du kan jobba 

på dagis och sitta i eget rum för att du har problem med att höra barnljud, för du är på jobbet, 

alltså förstår du, va.” 

Jon: ”Ja, det är ju precis, det är begränsande naturligtvis.” 

X: ”Alltså förstår du vad jag menar? Du är ju på jobbet men å du gör ju inte ditt jobb så att säga. 

Du måste kunna slutföra det du [ohörbart] En artist får ju inte betalt för att han repar, han får ju 

betalt för de konserter som.” 

Jon: ”Ja visst, men samtidigt om man går tillbaka till exemplet med en dagisfröken så kan det 

ju finnas mer administrativa arbetsuppgifter och så, det blir ju en svår jämförelse på det viset.” 

X: ”Ja, när man kommer kanske till dithän att de måste avsluta sin karriär eller, eller, och om 

lönerna skulle vara reglerade på det sättet. 

Jon: ”Mm.” 

X: ”Om det skulle vara, men nu har man ju, nu har man ju individuella löner kopplat till den 

här branschen så att säga.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Så att det är ju lite att likna ett artisteri.” 

Jon: ”Ja. Just det. Du, då har jag egentligen bara en sista fråga här och den är ganska kort.” 

X: ”Mm.” 
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Jon: ”Jag vet inte om du har kännedom om det, men det kan ju vara någon annan då, och det 

är just det här med kontakter med Försäkringskassan, för det är, är det så att en spelare är sjuk 

och uppbär, det är ju sjuklön då de första två veckorna men sen är det ju upp till 90 dagar enligt 

kollektivavtal. Men jag tänkte är det några kontakter i övrigt med Försäkringskassan utöver det 

som kanske sker då främst i samband med sjukanmälan? Har du någon kännedom?” 

X: ”Njae, det är ju ibland när spelare måste avbryta sin karriär eller om man är långvarigt 

skadad. Vi har ju haft spelare som har haft, haft ett år i uppehåll på grund av 

hjärnskakningsproblematiker. Vi har ju också spelare som kommer hit som inte är inne i det 

svenska systemet.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Alltså utländska spelare som ska ha personnummer och arbetsrätt och uppehållstillstånd 

och in och bli registrerade och så. Så visst finns det, utöver någon viss form av kontakt.” 

Jon: ”Just det. Men okej, då får jag tacka så mycket.”  



    

143 
 

Bilaga 9 Ishockeyklubb 4 

Transkribering av intervju utförd 2015-11-18 kl. 15:20 

Jon: ”[…] och jag hade några frågor kring hur man, för jag vill ha ett exempel då från både 

fotbollen och inom ishockey hur man definierar begreppet arbetsuppgifter.” 

X: ”Jo! Men du det är såhär att det där är inte något stort problem, men det var en del grejer 

som rörde hur man hanterar sjukskrivning och de har jag bollat vidare till vår [ohörbart] doktor 

igår och jag har inte fått något svar än, så att.”  

Jon: ”Precis. Men framförallt, alltså jag håller ju som sagt på att skriva om det och då är det 

mer att jag vill ha kanske, egentligen är det framförallt fråga ett och två där som är intressant. 

Då kanske det är mer lämpligt, tänker jag i alla fall, att det är en [befattning] någon som är lite, 

liksom att betrakta som arbetsgivare inom föreningen om du hänger med vad jag menar, så att 

säga. Eftersom jag vill få exempel på.” 

X: ”Jo det är det ju, men sen är det faktiskt så att om man tar [fråga] ett och två, nu har jag inte 

läst exakt va, men.” 

Jon: ”Nä.” 

X: ”Men det finns ju ett kollektivavtal på området.” 

Jon: ”Jo, naturligtvis, men grejen är ju att kollektivavtalet är ju inte, och det har jag full koll 

på, alltså jag har ju tittat både på ishockeyn, inom ishockeyområdet och inom fotbollen, men 

det är ju ganska vagt definierat och då vill jag mer ha.” 

X: ”Du tycker det?” 

Jon: ”Ja, precis. För det står liksom arbetsuppgifter som arbetsgivaren i övrigt ålägger 

arbetstagaren och, ja det är ju ganska självklart att, att som en spelare då är man arbetsskyldig 

för matchspel, va, och det är träningar och det kanske är teorisammangångar eller taktiksnack 

och sånt. Sen kan det ju va annat också, jag vet inte, sponsorträffar. Men då är liksom min 

fundering om det ingår något annat, och sen vad händer om en spelare är skadad? Kan man säga 

då att rehabiliteringsträning ingår i arbetsuppgifterna? Det är lite det jag funderar på.”  

X: ”Ja alltså nu är det såhär, va, det är formulerat så.” 

Jon: ”Ja.” 
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X: ”Arbetsuppgifterna, det finns ju då ett särskilt, en särskild blankett som vi jobbar med 

uteslutande som anställningsavtal.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Och arbetsuppgifterna är ju där definierade så att medverka i all den ishockeyverksamhet 

som arbetsgivaren ålägger spelaren.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Samt att utföra de övriga arbetsuppgifter som arbetsgivaren ålägger honom och som har 

anknytning till hans anställning.” 

Jon: ”Ja precis.” 

X: ”Och det gäller då även marknadsföring.” 

Jon: ”Just det, ja.” 

X: ”Och, så att.” 

Jon: ”Ja, jag känner igen det där.” 

X: ”Man kan säga att [i] ettan är liksom en viss form av, av marknadsföring ingår ju då.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Och sen ingår även rehabiliteringsträning då.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Men sen vet jag inte ’Deltar spelaren i övrigt i ordinarie verksamhet exklusive matcher’ då, 

då är det.” 

Jon: ”Ja, jag menar att är man skadad så är det ju kanske svårt och delta i matcher då 

naturligtvis.” 

X: ”Jo men.” 

Jon: ”Och du rehabiliteringstränar, men kan det vara så att du i övrigt är med liksom i, om det 

är så att det är en sponsorträff eller?” 

X: ”Det kan det mycket väl vara.” 
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Jon: ”Ja, men just det. Okej. Och sen, jag tänkte det här med kriteriet fullt frisk, är det också 

när man.” 

X: ”Ja det var ju det jag skulle ha svar på från doktorn om.” 

Jon: ”Ja men just det, just det.” 

X: ”Trean och fyran [d.v.s. mina frågor] är uteslutande [doktorn] som kan svara på det.” 

Jon: ”Ja men just det. Men du då kanske du kan återkoppla till mig.” 

X: ”En spelare anses ju vara fullt frisk då han är fullt frisk.” 

Jon: ”Ja [skratt].” 

X: ”Jag vet inte riktigt [skratt].” 

Jon: ”Ja naturligtvis.” 

X: ”Men jag ska se vad [doktorn] svarar, jag har skickat dem till henne, va.” 

Jon: ”Ja. Ja precis, Men man kanske.” 

X: ”Jag har skickat dem till [doktorn] men jag ska vidarebefordra dem så fort jag får dem men 

[doktorn] jobbar inte hundra procent.” 

Jon: ”Nä just det, nä men det är helt okej. Men man kanske kan tänka sig att, för jag har hört 

från någon annan att, ett exempel att det är liksom när man är i ett sådant fysiskt tillstånd att 

man, man är, man kan spela match men det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att man blir 

uttagen för det kan ju vara så att man behöver en vecka till för å bli helt, så att säga, i hundra 

procent, så att du, du är, du faktiskt kan prestera på den nivå som det förväntas men. Ja men du, 

jag får tacka så mycket, för det var inte så mycket mer frågor jag hade än så.” 

X: ”Nä men jag ska, du ska få, vi ska se vad [doktorn] svarar eftersom [doktorn] som sagt fick 

dem igår.” 

Jon: ”Ja men precis. Tack ska du ha [X]!” 

 

Kompletterande mejl 2015-11-20 kl. 07:10 

1. Vad ingår i en spelares arbetsuppgifter (arbetsskyldighet) förutom att delta på 

träningar och matcher? 

X: ”Yrke: Ishockeyspelare 
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Arbetsuppgifter: Anställning av [klubben], med syfte att spela ishockeymatcher i A- laget, i 

elitserien. Spelaren ansvar för uppbyggnad och underhåll av ett gott fysiskt och psykiskt status 

samt ett professionellt förhållningssätt på och utanför banan. Spelaren understöds genom att 

delta i regelbunden handledd isträning och fysträning individuellt och tillsammans med laget.” 

 

2. Om en spelare är skadad, ingår även rehabiliteringsträning i arbetsuppgifterna? Deltar 

spelaren i övrigt i ”ordinarie verksamhet” exkl. matcher? 

X: ”Ishockeyspelaren ska även delta i representationsuppdrag på anmodan av arbetsgivaren, 

men är ej primärt anställd för detta . Om spelaren är skadad görs en bedömning om det finns 

medicinska hinder att delta i andra uppdrag än matchverksamheten. 

Vid ev skada förväntas spelaren ha ett aktivt förhållningssätt till rehabilitering. Rehabilitering 

innefattar bedömning , behandling, individuell rehabiliteringsträning , integrerad rehab träning 

på och utanför is. Föreningen bistår med ett multiprofessionellt rehabteam för att optimera 

tillfrisknande och bibehållen långsiktig hälsa och spelbarhet.” 

 

3. När anses spelaren vara fullt frisk? Om detta är när spelaren är matchklar, när anses 

denne vara det? 

X: ”Ishockeyspelaren är att betrakta som frisk när han efter skada rehabiliterats till 

matchdugligt skick, dvs när han är så återställd från sin skada att han kan delta fullt ut i träning 

för att konkurrera om en plats i laget.” 

 

4. Har ni några kontakter med Försäkringskassan och hur ser de ut? Det vill säga, vad 

frågar ni i så fall om? Eller sker kontakterna främst i samband med sjukanmälan? 

X: ”Sjukskrivningsflödet är detsamma som på övriga arbetsplatser och omfattas av samma 

regelverk. Läkaren, arbetsgivaren och arbetstagaren har kontakt med Försäkringskassan som på 

vilken annan arbetsplats som helst. Dock är det mycket ovanligt med behov av 

avstämningsmöte tillsammans med Försäkringskassan då sjukskrivningsprocessen drivs på av 

många faktorer , tex spelarnas generella definition av att vara " frisk = spelbar" är med en hög 

tolerans av symtom, och att spelarna erbjuds en mycket nära, snabb och multiprofessionell 

vårdkedja.” 
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”Sjukskrivningsrutin [klubben] 

1. Skadad spelare bedöms av Medicinska teamet för diagnos, prognos, konsekvensanalys 

och rehabiliteringsplanering för att återfå hälsa.   

2. Skadad spelare markeras i skaderegistreringssystem som ej spelbar = dag 1.  

3. Sjukanmälan upphävs när han åter är kan konkurrera om en plats i laget.   

4. Om spelaren fortsatt ej är spelbar efter dag 14, ansvarar läkare för läkarintyg – 

sjukskrivning retoraktivt from dag 8. Läkare skickar intyg till Försäkringskassan   

5. Läkarintyg lämnas till ekonomiansvarig SAIK.   

6. Ekonomiansvarig SAIK skickar läkarintyg till Försäkringskassan.   

7. Arbetsgivaren gör anmälan till Försäkringskassan om fortsatt sjukfall.   

8. Spelare får ” självdeklaration vid sjukdom ” från Försäkringskassan.  

Som fylls i och skickas till Försäkringskassan av spelaren. 

9. Om sjukfallet fortsätter efter 90 dagar har spelaren rätt till ekonomisk ersättning via 

privat försäkring SEB .  

Arbetsgivaren bistår spelaren med att söka ersättning. Sjukdom styrks med kopia av läkarintyg 

från första sjukdag.” 
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Bilaga 10 Ishockeyklubb 5 

Transkribering av intervju utförd 2015-12-03 kl. 08:30 

Jon: ”[…] men jag tänker att vi kan gå rakt på sak så att jag inte tar upp för mycket av din tid.” 

X: ”Ja det är ingen fara.” 

Jon: ”Nä, jag kan förklara då vad jag skriver mer specifikt om, jag är intresserad av […].” 

X: ”Ja, ja men börja du fråga så, så kör vi.” 

Jon: ”Ja […].” 

X: ”Jag är ju liksom ingen expert på försäkringsfrågorna men jag har ju en åsikt i hur, hur vi 

jobbar, så jag ska göra mitt bästa.” 

Jon: ”Ja precis, men det är egentligen min första fråga liksom, hur, hur definierar ni 

arbetsuppgifterna om man bortser då från det som kanske är absolut självklart och det är ju att 

delta i match förutsatt att man blir uttagen då, och naturligtvis att träna?” 

X: ”Ja, om man börjar, säg att någon blir sjuk eller skadad, en spelare utgår vi ifrån nu då, ingen 

ledare.” 

Jon: ”Mm. […]” 

X: ”Om vi utgår därifrån så, då blir ju, då är ju killen inte spelbar i match. Då så säger vi att 

han inte är arbetsförd [sic!] när han inte kan spela. Om han är uttagen så kan han inte spela på 

grund av sjukdom eller skada, då, då är han inte arbetsförd [sic!], och då, då har vi ett maskineri 

som snurrar igång hur vi ska hantera det internt och hur vi ska skickas runt. Sen då när han är, 

ja, när han mår lite bättre så får vi försöka testa honom i olika träningssituationer, i 

matchsituationer under träning, och då när han är grön så att säga, då meddelas till coachen att 

nu är ’Kalle’ arbetsför igen, nu är han grön, nu kan han spela, och då kan han spela. Ungefär 

så. Så att, det är ju några träningar då som man får testa och så vidare. Det är ungefär så som vi 

ser på det, jag vet inte om det var ett bra svar.” 

Jon: ”Jo men det är ett bra svar. Det jag tänker också det är väl att, om en spelare liksom är 

arbetsför, ingen skada eller sjukdom, så utöver att liksom träna och spela matcher så, jag tänker 

det är väl liksom taktikgenomgångar, kanske sponsorträffar, jag vet inte om ni ställer upp i 

någon sån här välgörenhetsprojekt för det.” 

X: ”Ja.”  
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Jon: ”Som vissa gör.” 

X: ”Och där är det ju lite, där kan det faktiskt vara så att du inte är arbetsförd [sic!] du kan inte 

spela, men du, du kan bli intervjuad under hemmamatcherna i jumbotronen till exempel.” 

Jon: ”Precis, så du utför liksom ändå vissa, kan man säga, arbetsuppgifter eller sådant som 

ingår i.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Anställningen.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Men du klarar inte av dina arbetsuppgifter fullt ut.” 

Jon: ”Nä, så man är sjukskriven under tiden?” 

X: ”Ja [tvekar] jag vågar inte riktigt svara på hur är, det är några vissa dagar sådär.” 

Jon: ”Ja precis, enligt kollektivavtalet är det ju upp till 90 dagar.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Som arbetsgivaren kan stå för sjuklön då.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Och det är ju som en utsträckning av det som annars framgår av sjuklönelagen som är 

två veckor, och efter det är det ju sjukpenning då [ohörbart].” 

X: ”Men, men, det här [syftar på det han har berättat tidigare] är ju liksom inte om man är ’sjuk’ 

utan om du bryter benet så kan du inte spela hockey, så är du sjukskriven. Men.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Du kan ställa upp på en intervju i pausen.” 

Jon: ”Ja precis.” 

X: ”Om du är på matchen.” 

Jon: ”Ja just det […] men då kanske du är på matchen i egenintresse inte för att.” 

X: ”Ja, det är jag menar.” 
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Jon: ”Man är inte tvingad att vara där, eller hur?” 

X: ”Nä.” 

Jon: ”Nä.” 

X: ”Så att det blir ju lite, ofta vill ju killarna vara en del av laget och, och så ändå.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Man är runt i omklädningsrummet.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Då man kör rehab och sådär, men, men man är fortfarande inte arbetsförd [sic!] för det, 

man är inte det förrän man kan spela match.” 

Jon: ”Nä precis. Men säg att det inte är match då, och det liksom är en sponsorträff eller nått 

annat uppdrag. Deltar spelaren som är skadad, deltar han på den?” 

X: ”En ’sjuk’ spelare kan inte delta, då är man ju sjuk, då ligger man hemma.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Jag menar, har du brutit ett finger och inte kan spela match så, så om vi har en sponsorträff 

i samband med jul eller nånting så ofta tycker personen själv att det är ganska kul och vara med 

och vara en del av laget.” 

Jon: ”Mm.” 

X: ”Så att, det ter sig ofta naturligt att, det är ju inte så att man arbetar fast man är sjukskriven 

om det är det du är ute efter?” 

Jon: ”Nä, utan det är mer att jag vill få exempel från olika föreningar på hur man ser på det här 

med arbetsuppgifter.” 

X: ”Jag, jag har haft killar som har vart under rehab.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Som har varit nere och hjälpt till i juniorlagen.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”I vissa taktiska spelmoment för att utbilda de unga. Så att.” 
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Jon: ”Men då är något man gör, det är inget som man är ålagd att göra egentligen? [ohörbart]” 

X: ”Det är ju, arbetsuppgifterna är ju att du är hockeyspelare i [klubben].” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Du får ju inget för att du ska hjälpa till i några andra lag eller så vidare, men du vet efter 

någon vecka och sådär, det är därför, det blir lite, en liten gråzon, det blir lite […] det blir lite 

utanför. För du vet när spelaren har gått några veckor å med sitt gips då börjar han ledsna ur 

och så ’jag måste titta på någon juniormatch och se juniorernas powerplay eller boxplay’ då 

känner ju den killen att, ja, ’fan jag kan hjälpa till eller nånting med vissa delar’ och det gör 

man frivilligt men man gör det ju för att gynna föreningen.” 

 Jon: ”Mm. Ja precis, jag förstår absolut det. Det är väl bara just det.” 

X: ”Nä, det står som liksom inget skrivet.” 

Jon: ”Nä.” 

X: ”Att du ska vara med och hjälpa till där, det är lite.” 

Jon: ”Exakt, man är ju anställd som hockeyspelare, va.”  

X: ”Ja.” 

Jon: ”Men sen så tillkommer ju det här att du är ju samtidigt arbetsskyldig till sådant som 

arbetsgivaren, det vill säga föreningen, ålägger dig att göra. Men, men jag förstår det här är mer 

att du vill liksom hjälpa till.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Och sponsorschemat ligger ju ofta klart med per år.” 

Jon: ”Ja. Ja just det.” 

X: ”Det ligger ju liksom ett schema klart från april till april egentligen.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Så ofta har man ju ansvar för vissa träffar eller nån sponsor kanske har, har, ja tingat nån 

speciell spelare.” 

Jon: ”Ja just det.” 
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X: ”Att man har delat upp sponsorerna lite, ja men de, ni jobbar med de spelarna och ni jobbar 

med dem. Så att, då kanske man känner ett större ansvar om det är just den träffen med den 

sponsorn när man råkade bryta armen.” 

Jon: ”Ja men just det. Du, jag tänkte om vi går vidare här för det.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”För det, vi kan, för nästa fråga det har och göra med rehabiliteringsträning om man, om 

man säga att det också ingår i arbetsuppgifterna? Hur ser du på det? Om en spelare.” 

X: ”Det blir ju, det ligger inte i arbetsuppgifterna uttalat, men samtidigt ligger det ju i spelarens 

egna intresse att så snabbt som möjligt komma tillbaka hos arbetsgivaren.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Vi har ju inget ansvar att erbjuda rehabiliteringsplan, men det är ju självklart att vi gör ju 

det, för vi vill ju ha den anställde i arbete så snabbt som möjligt och spelaren har ju då ett eget 

intresse i det.” 

Jon: ”Absolut. För det, du vill ju naturligtvis kunna spela hockey igen så klart.” 

X: ”Ja. För det fungerar säkert olika i olika lag hur man jobbar, men vi har ju ett team som 

jobbar med spelarna.” 

Jon: ”Absolut och så är det nog på de flesta klubbar också.” 

X: ”Det tror jag också.” 

Jon: ”Ja, men när, i din mening, när anses man vara arbetsför igen? Är det när man är.”  

X: ”Spelduglig.” 

Jon: ”Uttagningsbar?” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Ja precis.” 

X: ”Du vet.” 

Jon: ”Då är man fullt frisk?” 

X: ”Ja [skratt] det är det som är det luriga det du säger nu ’då är man fullt frisk’. Det är ju inte 

säkert att man är det.” 
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Jon: ”Hur tänker du då?” 

X: ”Ja, du kan ju spela med ett brutet finger.” 

Jon: ”Ja, du menar så, att, ja.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Du kan.” 

X: ”Den parametern är ju också lurig för dig, jag är inget, jag kanske inte skulle väcka den 

björnen där men, det kan ju faktiskt vara så att du är inte fullt frisk, men hockeymässigt, för din 

tjänst så att säga, förstår du vad jag menar?” 

Jon: ”Ja exakt. Men om man omformulerar, du är liksom ’tillräckligt frisk’ för att vara 

matchklar kan man säga?” 

X: ”Ja, och när du är redo för match då är du arbetsförd [sic!] igen.” 

Jon: ”Ja. Just det. Okej, men du jag har egentligen bara en fråga till, jag ville som sagt inte 

hålla det här så.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Långrandigt, utan, och det är ju då hur era, om ni har kontakter och i så fall hur de ser ut 

med Försäkringskassan? Har du någon kännedom?” 

X: ”Ja, vi har ju då en administrativ avdelning som har hand om löner och administration kring 

det, pensioner, försäkringar, och direkt när det händer A eller B med ’Kalle’ eller ’Pelle’ anmäls 

ju det direkt. Sen har vi ju en rutin, för det är våran rehabkoordinator ihop med våran löne-

ekonomiavdelning som, som anmäler in det till rätt instanser direkt. Alla fallen, det kan ju vara 

någon som får en puck på hakan och får sy tre stygn från att, ja, vad det än är, det anmäls ju 

hela tiden.” 

Jon: ”Mm.” 

X: ”Direkt.” 

Jon: ”Just det. Men, man kan säga att kontakterna sker då framförallt i samband med 

sjukanmälan och sådär?” 

X: ”Jajamän. Jajamän, det görs en sjukanmälan direkt.” 
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Jon: ”Du vet inte om det har, har förekommit några diskussioner om, om 

sjukförsäkringsreglerna eller så?” 

X: ”Ja, det förs ju väl alltid diskussioner runt alla håll och kanter, det är ju ofta, det kan ju vara 

till exempel att det finns glapp i lönen. Du har hundra procent lön, du får en skada och då får 

du ju inte ut riktigt hundra procent lön för att du har täckt ett skott för att laget ska vinna, om 

du förstår vad jag menar? Och då tar det illa så att du inte kan spela.” 

Jon: ”Ja precis.” 

X: ”Där, där.” 

Jon: ”Så att du blir sjukskriven.” 

X: ”Ja, och där är ju, sjukskrivningen kommer att man vill göra sitt jobb så bra som möjligt.” 

Jon: ”Mm.” 

X: ”Det är alltid de diskussionerna.” 

Jon: ”Mm, ja, du är ju, du är ju på något vis, du är ju anställd som hockeyspelare och ditt, din 

uppgift är ju kanske primärt då att, ja men, försöka.” 

X: ”[ohörbart]” 

Jon: ”Genom att, ja men exakt, vinna matcher, ge så bra förutsättningar som möjligt.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”För att vinna matcher då åt representationslaget.” 

X: ”Och då kan det hända saker.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Samtidigt då så att man ska ösa på en läkningsprocess för att man vill komma tillbaka i 

laget, eller man vill ha full lön [skratt] det är en subjektiv bedömning.” 

Jon: ”Mm. Men, men hur ser det ut med långtidsskador, om jag bara får fråga.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Därför att.” 

X: ”Det är efter 90 dagar, då blir det ju en ny hantering.” 
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Jon: ”Ja, ja då är det ju, då övergår man ju till sjukpenning från Försäkringskassan.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Men det jag syftar på framförallt, det är ju de långtidsskador som pågår kanske upp emot 

ett år, för då är ju, regelverket säger ju som så att man ska titta, du tittar inte bara mot liksom 

omplaceringsmöjlighet inom, hos arbetsgivaren, utan du tittar även då på arbetsmarknaden i 

stort och då ska man ju jämföra då en spelares arbetsförmåga mot liksom ’normalt 

förekommande arbeten på arbetsmarknaden’.” 

X: ”Ja.” 

Jon: ”Jag vet inte om ni har ställts inför denna situation när det har varit.” 

X: ”Nej.” 

Jon: ”[ohörbart]” 

X: ”Inte än, men det kanske kommer, problemet är ju att ofta, en hockeyspelare har ju väldigt 

smal utbildning.” 

Jon: ”Ja.” 

X: ”Han är ju utbildad till att vara hockeyspelare, det är ju om jag hade vart en [annan] 

arbetsgivare, det är ju svårt att matcha den profilen kanske med den tjänsten som finns på 

arbetsmarknaden.” 

Jon: ”Ja, och det är ju också svårt att omplacera en, en hockeyspelare som primärt är anställd 

att, ja men, att vara hockeyspelare då, jag tänker hos er som förening.” 

X: ”Ja, såsom förening, det är ju, vi har ju inte nå liknande tjänst utan det blir ju en helt annan 

tjänst, med helt andra förutsättningar, det kan ju vara så att spelaren matchar och skulle kunna 

jobba inom en annan tjänst, oftast ser den lönebilden lite annorlunda ut än en spelares lönebild.” 

Jon: ”Mm.” 

X: ”Så att det, men sen är det ju så klart arbetsuppgift, erfarenhet, kompetens, utbildning, alltså 

hela det här paketet, det måste ju matcha på något sätt, det är ju samma sak om du ska omplacera 

en på ekonomiavdelningen, det är ju inte säkert att man kan göra om han eller henne till 

hockeyspelare. Det är ju ännu svårare.” 
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Jon: ”Ja. Ja det kan jag absolut tänka mig […] men just det här, om det är så att ni har några 

långtidsskador så, så kan det ju hända att det blir diskussioner med Försäkringskassan.” 

X: ”Ja, det blir det säkert. Då.” 

Jon: ”Ja, men det är ju en framtida fråga då så att säga.” 

X: ”Ja, då får man ju se till den personen.” 

Jon: ”Ja, exakt. Men [X] då hade jag faktiskt inga fler frågor utan.” 

X: ”Okej.” 

Jon: ”Det var bara det där […] ja men tack så mycket.” 
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