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1 Inledning 

Idrotten är Sveriges största folkrörelse.1 Enligt statistik framtagen från Riksidrottsförbundet (RF) 

utövar nästan 80 % av vuxna och barn i Sverige motion eller idrott i någon form.2 Idrotten har 

länge åtnjutit stor autonomi från rättssystemet, både nationella och internationella idrotts-

föreningar har upprättat egna regelsystem för hur sporten ska bedrivas komplett med dömande 

organ. Detta har ofta tillåtits av rättssystemet, då idrott många gånger bedrivs i ideell form där 

varken coach, spelare eller funktionär blir avlönad. Verksamheten har därmed betraktats som 

mycket personlig och rätten har tvekat att blanda sig i.3  

I och med idrottens kommersialisering har fler och fler spelare fått möjlighet att gå från 

amatöridrott utan avlöning till att arbeta med sin idrottsutövning. Kommersialiseringen har också 

gjort att idrotten betraktats mer som en ekonomisk verksamhet än en personlig och ideell rörelse. 

Ökat ekonomiskt värde på branschen visar sig i allt fler rättsliga tvister där aktörer inom idrotten i 

allt större mån ifrågasätter den idrottsliga autonomin från rätten. Det har blivit allt tydligare att de 

två normsystemen, det rättsliga och det idrottsliga, inte alltid är harmoniserade.4  

Att blir sportstjärna och arbeta med att idrotta är något många amatörutövare någon gång drömt 

om. Men idrottens autonomi får konsekvenser för arbetstagarna inom branschen, där det inte är 

ovanligt att en anställd idrottsutövare förväntas acceptera att arbetsrättsliga lagar åsidosätts till 

förmån för sportens egna sedvanor.5 I denna uppsats kommer jag att gå djupare in på utövarnas 

arbetssituation genom att undersöka anställningsavtalets ingång, bestånd och avslutande inom 

svensk elitidrott.  

1.2 Syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen syftar till att utreda hur anställningsavtalet regleras inom svensk professionell lagidrott 

jämfört med den reguljära arbetsmarknaden. För att på ett tydligt sätt kunna säkerställa att syftet 

uppfylls har jag valt att bryta ned det till ett antal mindre frågeställningar: 

 Hur appliceras arbetstagarbegreppet på utövarna av svensk elitidrott? 

                                                 
1 Riksidrottsförbundet [www.riksidrottsforbundet.se] hämtad 2016-04-26.  
2 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror, 2014, s. 3-5.  
3 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 38-39. 
4 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 38-39; Lag & Avtal [http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3957649.ece] 

publicerad 2016-02-15, hämtad 2016-04-26. 
5 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 154-155. 
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 Hur är anställningsavtalet uppbyggt inom elitidrott i jämförelse med den reguljära arbets-

marknaden? 

 Hur avslutas anställningsförhållandet inom elitidrott i jämförelse med den reguljära 

arbetsmarknaden? 

Jag kommer att föra en diskussion kring de skillnader som finns mellan elitidrott och resterande 

arbetsmarknad, tänkbara orsaker till skillnaderna samt vilka konsekvenser skillnaderna kan tänkas 

få för arbetstagarna. Den reguljära arbetsmarknaden kommer genom uppsatsen i mångt och mycket 

att representeras av LAS och annan gällande rätt inom aktuella områden.  

I uppsatsen antar jag ett normkritiskt perspektiv. Normen jag utgår från grundas i idrottens 

autonomi, där anställningar inom idrotten ses som annorlunda från anställningar inom resterande 

arbetsmarknad. Jag kommer vidare att i första hand utgå från ett arbetstagarperspektiv i 

diskussionen, i detta fall idrottsutövarens perspektiv.  

1.3 Metod och material 

I uppsatsen har jag använt mig av en rättsvetenskaplig metod, där fler källor än de som ingår i 

rättshierarkin används. 6 Jag använder mig av den traditionella rättshierarkin, inkluderat lagar, 

förarbeten, praxis och doktrin. Rättsfall har i första hand hittats via hänvisningar i doktrin7 och 

förarbeten, men även genom förslag på relaterad praxis via databasen Karnov. Utöver dessa källor 

har även mindre traditionella källor använts, så som kollektivavtal inom branschen samt 

standardiserade spelaravtal.  

Jag har använt mig av olika förarbeten till lagstiftning, bland annat proposition 1973:129 om 

förslag till lag om anställningsskydd. Jag är medveten om att den nuvarande lagen i första hand 

vilar på proposition 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag. Den nya lagen syftade dock i första 

hand på att genomföra ett fåtal förändringar på den äldre lagen och hänvisar därför tillbaka till den 

äldre propositionen gällande de regler som inte ska förändras.8 Jag använder därför den äldre 

propositionen givet att ingenting motsägelsefullt sägs i den nya.  

                                                 
6 Sandgren, C., 2007, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 38-40. 
7 Exempelvis Öman, S., 2014, Anställningsskyddspraxis. 
8 Förändringarna som skulle göras inkluderade bland annat införande av möjlighet att teckna ett avtal med 

provanställning. Se exempelvis prop. 1981/82:71, s. 102. 
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Jag har valt att komplettera rättskällorna med information från bland annat dagstidningar och andra 

Internetsidor. Då sådana källor inte bär samma trovärdighet som traditionella rättskällor är de 

noggrant utvalda och används för att kunna ge läsaren en mer uttömmande beskrivning av 

omständigheter i olika fall, exempelvis för att ge en bild av allmänhetens åsikter eller mängden 

träning som krävs av en elitidrottare.  

Det är mycket möjligt att empiriskt material skulle gynnat uppsatsen, exempelvis genom intervjuer 

med idrottsutövare eller representanter från föreningar. Jag har dock gjort ett medvetet val att inte 

genomföra empiriska undersökningar. För att utföra en empirisk undersökning med god validitet 

och reliabilitet krävs en noggrant utvald och väl genomförd metod. 9  En sådan metod tar mycket 

tid i anspråk och kräver relativt stort utrymme i uppsatsen för att ge läsaren en möjlighet att värdera 

det insamlade materialet. Med hänsyn till bristande tid och utrymme väljer jag därför bort det 

alternativet. Ett fåtal slarvigt genomförda intervjuer menar jag riskerar att minska uppsatsens 

trovärdighet snarare än förbättra den då material används och analyseras utan hänsyn till huruvida 

resultatet är generaliserbart över en hel population.  

1.4 Avgränsningar 

För att kunna undersöka förhållandena inom svensk elitidrott djupare har jag valt att avgränsa mitt 

syfte något. EU-rätten och de samordnande idrottsföreningarna inom Europeiska unionen (EU)10 

har ett visst inflytande över förhållandena i Sverige. Jag har trots detta valt att i första hand fokusera 

på regleringar och anställningar inom Sverige. Ett fåtal rättsfall från EU-domstolen nämns dock 

under uppsatsen då de haft en mycket viktig roll i den svenska rättsbildningen. Jag har vidare valt 

att endast undersöka anställningsförhållandena för utövarna av idrotten, spelarna, och väljer 

därmed bort att granska coacher, domare, funktionärer och andra nödvändiga anställningar inom 

elitidrotten.  

Förhållandena för en elitidrottare inom lagidrott och individuella sporter skiljer sig åt bland annat 

i att lagidrottare generellt klassas som arbetstagare medan individuella idrottare generellt är 

uppdragstagare. Denna skillnad gör att anställningsförhållanden, så som arbetsskyldighet och 

bestämmanderätten från klubben, skiljer sig åt mellan de olika typerna av idrott. Uppsatsen syftar 

                                                 
9 Saunders, M., et al., 2009, Research methods for business students, s. 9-12.  
10 Exempel på föreningar på europeisk nivå är FIBA (Fédération Internationale de Basketball) inom basketen och 

UEFA (Union of European Football Associations) samt FIFA (Fédération internationale de football association) inom 

fotbollen.  
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till att undersöka anställningsavtalet inom elitidrott, vilket kräver en arbetstagare snarare än en 

uppdragstagare. Jag kommer därför att fokusera på idrottare inom lagsporter och inte gå in djupare 

på individuella idrottsutövare.  

1.5 Disposition 

Uppsatsens struktur är uppbyggd utifrån de tre frågeställningarna för att underlätta för läsaren att 

på ett enkelt sätt följa resonemangen. I kapitel två får läsaren en kort introduktion till idrottsjuridik, 

för en större förståelse för hur den kan skilja sig från den övriga juridiken. Jag redogör sedan, i 

kapitel tre, för arbetstagarbegreppet och hur det kan appliceras på lagidrottsutövare och går sedan 

vidare till anställningsavtalen inom idrotten. Jag har valt att redogöra särskilt för kollektivavtalen 

inom idrotten då denna aspekt skiljer sig något från den reguljära arbetsmarknaden. Läsaren får 

sedan ta del av hur anställningsform och arbetsskyldighet nyttjas inom anställningsavtalet. Kapitel 

tre avslutas med en redogörelse för hur anställningar avslutas inom idrotten samt den bristande 

företrädesrätten till återanställning.  

I kapitel fyra diskuterar jag de förhållanden jag tagit upp i kapitel två och tre. Diskussionen rör 

framför allt idrottens autonomi och hur avtalen förhåller sig till Lag om anställningsskydd (LAS) 

samt hur detta påverkar idrottaren som arbetstagare i en större samhällskontext. Avslutningsvis 

sammanfattar jag vad jag kommit fram till i uppsatsen under slutsatserna i kapitel fem. Här 

återknyter jag även till uppsatsens syfte samt ger förslag på relaterade frågor som skulle vara 

intressanta att studera i framtiden.  
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2 Kort om idrottsjuridik 

Idrottsjuridik är ett begrepp som är svårt att sortera in bland andra begrepp då det befinner sig 

någonstans mellan det idrottsliga och det rättsliga. Bland de som är inblandade i idrott finns det en 

rädsla för att rätten inte i tillräcklig mån ska ta hänsyn till idrottens omständigheter. Bland de 

juridiskt kunnande finns oklarheten snarare i det faktum att idrottsjuridik inte passar in i den 

traditionella indelningen av rätten. Avtalsrätt, straffrätt, skadeståndsrätt och de andra juridiska 

delarna är indelade efter områdena lagarna behandlar. Idrottsjuridik verkar snarare indelad för att 

reglera en viss typ av verksamhet. Åsikter från idrottsentusiaster som menar att idrott bör vara 

särskild från rätten är också en främmande tanke för de flesta jurister.11  

Idrottsjuridik definieras av Lindholm som ”förhållandet mellan två normsystem, det idrottsliga och 

det rättsliga”.12 Det idrottsliga normsystemet inkluderar idrottens och föreningarnas egna regler 

och traditioner medan det rättsliga normsystemet är de som återfinns bland annat i rättskälle-

hierarkin, så som lagar och praxis.  

Ett tecken på hur autonomt det idrottsliga normsystemet är, jämfört med andra normsystem som 

utvecklats utanför rätten, finns i det faktum att det är ett mycket välutvecklat system. Med väl 

utformade, nedskrivna regler och dömande instans i form av skiljedomstol som används i alla 

tvister har idrottens normsystem utvecklats mer än de flesta andra. Trots detta är rätten utformad 

för att täcka även den idrottsliga delen av samhället och har därmed företräde framför de idrottsliga 

reglerna. Men idrotten skapar ofta speciella omständigheter, så som människor som frivilligt går 

in i en boxningsring och tävlar i vad som annars hade klassats som misshandel. De speciella 

omständigheterna är orsaken till att ett av idrottsjuridikens syften är att fastställa gällande rätt i 

idrottssituationer snarare än att syfta till att åsidosätta rätten.13  

                                                 
11 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 21. 
12 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 22. 
13 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 23-26. 
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3 Anställning som elitidrottare 

3.1 Arbetstagarbegreppet 

3.1.1 Rättslig innebörd 

Det finns ingen legaldefinition av arbetstagarbegreppet i lag. Bedömningskriterier för det 

civilrättsliga arbetstagarbegreppet14 har vuxit fram i rättspraxis under lång tid, vilket förarbeten15 

till nyare lagar klargjort att man inte velat hindra. I bedömningen av huruvida en part är arbetstagare 

eller ej gör domstolen en helhetsbedömning av alla omständigheter i fallet. Det är i synnerhet tre 

kriterier domstolen överväger för att anställningsförhållande ska anses finnas: det ska grundas på 

ett frivilligt avtal (1) om arbete i arbetsrättslig mening (2) för någon annans räkning (3).16  

Första kriteriet kräver att det finns ett frivilligt ingånget avtal till grund för anställningsförhållandet. 

Frivillighetskriteriet finns för att utesluta arbete som exempelvis intagna på kriminalvårdsanstalt 

utför, där grunden till arbetet är en arbetsplikt snarare än ett frivilligt avtal.17 Frivillighetskriteriet 

utesluter dock inte att avtal också kan anses ha uppkommit konkludent på grund av parternas 

agerande.18  

Det andra kriteriet, att det ska handla om arbete i arbetsrättslig mening, innebär att en del 

arbetsprestationer faller utanför begreppet anställningsförhållande. I praxis har det exempelvis 

inneburit att varken arbete för kommun där det primära syftet varit behandling av den som utfört 

arbetet19 eller utförande av vissa uppgifter för ett politiskt parti som en medlem sympatiserat med 

har betraktats som arbete. 20  

Det tredje kriteriet syftar till att säkerställa att arbetet görs för någon annans räkning snarare än att 

arbeta som uppdragstagare för egen räkning.21 Under detta kriterium skiljs arbete som görs i 

förhållandet mellan en arbetstagare och en arbetsgivare från arbete under kontrakt mellan en 

                                                 
14 Det har traditionellt funnits fler arbetstagarbegrepp inom juridiken, så som det sociala arbetstagarbegreppet. I denna 

uppsats menas dock det civilrättsliga arbetstagarbegreppet när arbetstagare skrivs. SOU 1975:1, s. 698-699. 
15 Se exempelvis SOU 1975:1, s. 725; jfr Prop. 1973:129, s. 196. 
16 Prop. 1975/76:105, s. 167; AD 1995 nr 26; AD 1997 nr 17; Öman, S., 2013, Lagen om anställningsskydd: En 

kommentar, s. 10-11. 
17 SOU 1975:1, s. 693; Källström, K. & Malmberg, J., 2013, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella 

arbetsrätten, s. 27. 
18 Se exempelvis AD 1996 nr 135; AD 1997 nr 17. 
19 AD 1997 nr 17, Arbetsdomstolen lade fokus på att ingen arbetsskyldighet hade framkommit i avtalet. 
20 AD 1996 nr 135. 
21 Öman, S., 2013, Lagen om anställningsskydd: En kommentar, s. 11. 
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uppdragstagare och en uppdragsgivare. I SOU 1975:1 om demokrati på arbetsplatsen har författar-

kommittén sammanställt en lista över tio aspekter som ofta återfinns hos arbetstagare snarare än 

uppdragstagare:  

1. Arbetet kan i förväg förutsättas utföras av avtalsinnehavaren personligen 

2. Arbetet har utförts av avtalsinnehavaren personligen 

3. Avtalsinnehavaren står till arbetsgivarens förfogande löpande 

4. Förhållandet mellan avtalsparterna är långvarigt 

5. Personen som utför arbete är samtidigt förhindrad att utföra arbete av betydelse för någon 

annan 

6. Personen har att utföra arbetet efter de instruktioner som ges av arbetsgivaren gällande sätt 

att arbeta, arbetstid samt arbetsplats 

7. Redskap och andra nödvändiga tillbehör tillhandahålls av arbetsgivaren 

8. Utlägg för kostnader i samband med arbetet betalas av arbetsgivaren 

9. En viss garanterad lön utgår 

10. Ekonomiskt och socialt är individen att jämställa med en arbetstagare 22  

Ovanstående uppräkning är något som fortfarande används i juridisk litteratur.23 De olika 

aspekterna ges olika tyngd i olika fall då domstolen gör en helhetsbedömning av samlade 

omständigheter. Parternas egen överenskommelse är inte avgörande för bedömningen. Då många 

arbetsrättsliga lagar är tvingande till arbetstagarens förmån kan inte ett faktiskt anställnings-

förhållande avtalas bort.24 Trots att parterna avtalat om att arbetet ska ske i ett uppdragstagar-

förhållande kan en domstol göra en annan bedömning utifrån samtliga omständigheter.25  

3.1.2 Elitidrottare som arbetstagare 

Frågan om huruvida elitidrottare kan betraktas som arbetstagare var länge oklart. Situationen 

klargjordes dock mer och mer i och med att fler rättsfall avgjordes. Sedan slutet av 1980-talet har 

praxis visat att idrott utgör en möjlig anställningssituation.26 Redan 1985 avgjorde dåvarande 

Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstol, HFD) ett fall angående arbetsgivaravgifter 

                                                 
22 SOU 1975:1, s. 722. 
23 Se exempelvis Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 146. 
24 AD 2005 nr 33; NJA 1996 s. 311; Källström, K. & Malmberg, J., 2013, Anställningsförhållandet: inledning till den 

individuella arbetsrätten, s. 27. 
25 Se exempelvis AD 1995 nr 26; AD 2005 nr 33; NJA 1996 s. 311. 
26 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 142-143.  
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där idrottsutövning liknades vid anställning. Domstolen uttalade att en ishockeyspelares 

ersättningar ”[…] varit att jämställa med ersättning för förvärvsarbete på grund av anställning” 

och att föreningen därmed var skyldig att betala arbetsgivaravgiften.27 I AD 1988 nr 143 gjorde 

Arbetsdomstolen ingen självständig bedömning av arbetstagarbegreppet, men accepterade 

parternas ostridiga uttalande om att ett anställningsförhållande förelåg mellan en basketspelare och 

Finspång Basket när domstolen bedömde hur lång anställningstid parterna hade avtalat om. Även 

i AD 1989 nr 10 såg domstolen det som en möjlighet att två handbollsspelare skulle kunna vara att 

räkna som arbetstagare hos sin klubb men valde att inte pröva saken närmre då tvisten inte gällde 

det tidigare avtalet mellan parterna.  

En vägledande dom i bedömningen för huruvida idrottsutövare kan betraktas som arbetstagare 

avgjordes av EU-domstolen i den så kallade Bosman-domen.28 Tvisten rörde Bosman, en fotbolls-

spelare som ansåg att hans fria rörlighet inom unionen begränsades dels genom att hans klubb 

krävde att utländska klubbar skulle betala en övergångsersättning för att han skulle få byta klubb 

och dels då nationella förbundet hade satt upp begränsningar för antalet utländska spelare per 

klubb. I domen uttalar EU-domstolen att Bosmans framgångar i tvisten förutsatte att hans spel i 

klubben gjorde att han kunde betraktas som arbetstagare. Vidare menar domstolen att idrotts-

utövning omfattas av gemenskapsrätten ” […] försåvitt den utgör en ekonomisk verksamhet i den 

mening som avses i artikel 2 i fördraget, vilket är fallet med professionella eller halvprofessionella 

fotbollsspelare, eftersom de förvärvsarbetar eller tillhandahåller tjänster mot betalning”.  EU-

domstolen särskiljer därmed ideell idrott från idrott baserad i en ekonomisk verksamhet i enlighet 

med fördragen. Domstolen menar med andra ord att professionella eller semiprofessionella 

idrottare är arbetstagare givet att de får ersättning från klubben och att klubben bedriver en 

ekonomisk verksamhet. Begreppet ”ekonomisk aktivitet” inom EU är mer extensivt än det svenska 

begreppet ”näringsverksamhet” och innebär enligt Malmsten & Pallin att samtliga svenska idrotts-

föreningar bör omfattas av begreppet.29  

Numera är det inom juridiken allmänt vedertaget att idrottsutövning kan utföras inom ramen av ett 

anställningsförhållande. Ett frivilligt avtal mellan en spelare och en förening är grunden till avtalet. 

Idrott kan, enligt ovanstående rättsfall, räknas som arbete i arbetsrättslig mening i klubbar som 

                                                 
27 RÅ 1985 1:39. 
28 Mål C-415/93, Bosman.  
29 Malmsten, K. & Pallin, C., 2005, Idrottens föreningsrätt, s. 143. 
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bedriver ekonomisk verksamhet. Den största svårigheten i att avgöra huruvida anställnings-

förhållande föreligger inom en idrott är att särskilja mellan arbetstagare och uppdragstagare. 

Lindholm jämför lagidrottsutövare med den uppräkning av kriterier för arbetstagarförhållande som 

återfinns i betänkandet angivet av arbetsrättskommittén i SOU 1975:1 om demokrati på 

arbetsplatsen (se ovan, s. 10). Inom lagidrott förutsätts att arbetet utförs av avtalsinnehavaren 

personligen, det är ett tämligen långvarigt förhållande mellan parterna under vilken 

avtalsinnehavaren är förhindrad att utföra arbete för andra idrottsklubbar. Spelaren har att utföra 

arbetet utifrån coachens instruktioner med redskap som tillhandahålls av föreningen och får en 

garanterad ersättning utifrån avtal.30 Dessa kriterier talar för att lagidrottare i de flesta fall kommer 

att anses vara arbetstagare, även om en bedömning görs i varje enskilt fall. Även om ersättningen 

idrottaren får inte uppgår till heltidslön kan det handla om ett anställningsförhållande.31 Lindholm 

menar dock att motsatsen kan sägas för individuella idrottare, där grundantagandet är att de är 

uppdragstagare.32  

3.2 Anställningsavtalet 

Anställningsförhållandet inom elitidrotten har sin grund i det individuella spelaravtalet som skrivs 

mellan förening och spelare. Utöver spelaravtalet finns även kollektivavtal inom vissa sporter. 

Kollektivavtal är en normkälla för det individuella anställningsavtalet. Det är även en 

grundläggande del av den svenska modellen och har ofta stor inverkan på förhållandet mellan 

arbetsgivare och arbetstagare då stor del av den arbetsrättsliga lagstiftningen är semidispositiv. Jag 

kommer därför först att gå igenom kollektivavtal i allmänhet samt hur de används inom elitidrotten. 

Kollektivavtalen återkommer även löpande i uppsatsen i de fall de avtalade villkoren är relevanta.  

3.2.1 Kollektivavtal 

23 § Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) beskriver ett kollektivavtal som ett skriftligt 

avtal mellan arbetsmarknadens parter som reglerar anställningsvillkor för arbetstagare eller 

förhållandet i övrigt mellan arbetstagare och arbetsgivare. Kollektivavtal har länge varit, och är 

                                                 
30 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 147. 
31 Se exempelvis mål C-53/81 Levin.  
32 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 147. 
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fortfarande, en grundläggande del av arbetsmarknadsregleringen.33 Medlingsinstitutets senaste 

årsrapport visar att 90 % av arbetstagarna inom Sverige är täckta av kollektivavtal.34  

För professionella idrottsutövare är dock kollektivavtal en nyare företeelse. Det första kollektiv-

avtalet inom professionell idrott kom 1999 i och med Hockeyavtalet mellan Handelstjänstemanna-

förbundet (HTF, numera Unionen)/Svenska hockeyspelares centralorganisation (SICO) och 

Svenska Hockeyligan/Arbetsgivaralliansen.35 Sedan dess är har även parterna inom den 

professionella fotbollen avtalat fram ett kollektivavtal. Resterande idrottsarbetsmarknad är dock 

fortfarande endast reglerat av lag och individuella avtal.36  

Det finns fördelar för såväl arbetstagare som arbetsgivare med att vara bundna av kollektivavtal. 

En av de mest framstående fördelarna för arbetsgivaren som brukar lyftas fram är fredsplikten.37 

En annan viktig fördel är möjligheten att ersätta lagregler med mer branschanpassade regleringar. 

Detta kräver kollektivavtal i många fall då den arbetsrättsliga lagstiftningen till stor del är 

semidispositiv och därmed inte möjlig att avtala bort endast genom individuella avtal.38 För 

arbetstagarna är kollektivavtal fördelaktigt i och med att en kollektivavtalsbunden arbetstagar-

organisation har större rättigheter till förhandling och medbestämmande i 10-14 §§ MBL jämfört 

med icke-kollektivavtalsbundna föreningar. Detta möjliggör för spelarna att bli delaktiga i de beslut 

som tas som påverkar spelarnas arbetssituation. Kollektivavtal ger också en trygghet för spelarna 

gällande försäkringslösningar och tjänstepensionsavtal.39  

Några av de lagregler Hockey- och Fotbollsavtalen har valt att förändra via kollektivavtalen 

inkluderar förhandlingsordningen, anställningsform och företrädesrätt till återanställning.40  

3.2.2 Anställningsform 

Grundregeln för anställningsform i Sverige är, enligt 4 § 1 stycket LAS, tillsvidareanställning. 

Detta innebär att parten som hävdar att en annan anställningsform har avtalats har bevisbördan för 

                                                 
33 Källström, K & Malmberg, J., 2013, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 69.  
34 Medlingsinstitutets årsrapport, 2015, Avtalsrörelsen och lönebildningen, s. 43. 
35 Backman, J., 2008, Idrottsjuridik – en introduktion, s. 74; SICO [www.sico.nu/om-oss/] hämtad 2016-04-26.  
36 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 144. 
37 Adlercreuz, A. & Mulder, B J., 2013, Svensk arbetsrätt, s. 135; Backman, J., 2008, Idrottsjuridik – en introduktion, 

s. 74-75; Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 144-145; Öhman, T., 2002, Fotbollens kollektivavtal och 

anställningsvillkor – ett udda regelsystem, s. 337. 
38 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 144-145; Backman, J., 2008, Idrottsjuridik – en introduktion, s. 74-75. 
39 Backman, J., 2008, Idrottsjuridik – en introduktion, s. 75. 
40 Backman, J., 2008, Idrottsjuridik – en introduktion, s. 75. För mer ingående diskussion kring den bortavtalade 

företrädesrätten till återanställning, se kapitel 3.3.2. 
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sitt påstående.41 Anställning får även ta form av allmän visstidsanställning och vissa andra 

tidsbegränsade anställningar under reglerade former specificerade i 5 § LAS. I 5a § LAS står vidare 

att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning efter att arbetstagaren varit 

anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst två år under en femårsperiod.  

I proposition 2006/07 om bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning kan det läsas att en 

arbetsgivare inte behöver uppge någon objektiv grund för en allmän visstidsanställning.42 Att 

parterna ingått avtal om tidsbegränsad anställning är således tillräckligt, givet att tidsbegränsningen 

understiger den maximala tiden i 5 a § LAS.43  

LAS är i grunden en tvingande lagstiftning till arbetstagarens förmån enligt 2 § 1-2 stycken LAS, 

vilket innebär att ett avtal är ogiltigt i den mån det inskränker lagens skydd för arbetstagaren.  

Tidsbegränsningen för en visstidsanställning i 5a § LAS, om maximalt två år under en 

femårsperiod, är semidispositiv enligt 2 § 3 stycket LAS. Semidispositiviteten innebär att avsteg 

får göras från regeln trots att det är till nackdel för arbetstagaren om parterna i ett centralt godkänt 

kollektivavtal kommit överens om det.  

Inom idrott finns det ett klart intresse av att tidsbegränsa anställningar.44 Idrottsverksamhet är ofta 

säsongsbundet och anställningarna följer ofta säsongens längd.45 Såväl Hockeyavtalet som 

Fotbollsavtalet, de två kollektivavtal som finns inom elitidrott, har tagit tillvara på möjligheten att 

anpassa denna regel för verksamheten och förbättra klubbarnas möjlighet att visstidsanställa sina 

spelare. Fotbollsavtalet innebär att ”anställningen som spelare är tidsbegränsad”, med en maximal 

längd på 5 år.46 Parterna har därmed avtalat om att tillsvidareanställningar överhuvudtaget inte ska 

finnas inom branschen.47 Hockeyavtalet har en liknande formulering där anställningsformen 

fastställs vara tidsbegränsad, i normalfallet ett eller två år i taget. Avtalet lämnar det dock öppet för 

individuella avtal mellan spelare och arbetsgivare att avtala om längre eller kortare anställning.48 

                                                 
41 Se exempelvis AD 1988 nr 143; AD 1990 nr 92; AD 2005 nr 117; Öman, S., 2013, Lagen om anställningsskydd – 

en kommentar, s. 4-5.  
42 Prop. 2006/07:111, s. 28 och 32.  
43 Öman, S., 2013, Lagen om anställningsskydd – en kommentar, s. 34. 
44 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 149; Öhman, T., 2002, Fotbollens kollektivavtal och anställningsvillkor – ett 

udda regelsystem, s. 340.  
45 Se exempelvis resonemang i AD 1988 nr 143.  
46 Unionen, Kollektivavtal för fotbollsspelare, 2012, punkt 5.1.1.  
47 Öhman, T., 2002, Fotbollens kollektivavtal och anställningsvillkor – ett udda regelsystem, s. 340.  
48 Unionen, Allmänna anställningsvillkor för ishockeyspelare i SHL [Svenska Hockeyligan, min anm.], 2013, 2 § 1 

mom.  
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Det finns både för- och nackdelar för föreningarna att teckna långa visstidsanställningar. En 

idrottares kompetens utvecklas genom träning, vilket ofta sker flera gånger per dag för elitspelare.49 

Den större delen av arbetstiden spenderas därför med kompetensutveckling snarare än deltagande 

i matcher. Tack vare den stora mängden träning utvecklas spelaren mer och mer, något som kan 

ske under relativt kort tid i synnerhet för yngre spelare. För att klubben på bästa sätt ska ha 

möjlighet att nyttja den fulla kompetensen de bidragit till att utveckla är det fördelaktigt att ha 

bundit spelarna till klubben under en längre tid framöver. Nackdelen med långa tidsbestämda avtal 

är att, som kommer att utvecklas under rubrik 3.3.1, tidsbestämda avtal är svårare för arbetsgivaren 

att säga upp och innebär därmed en stor ekonomisk risk för föreningen. 50 Det innebär att en 

arbetstagare som är anställd på ett tidsbestämt kontrakt har större möjlighet att missköta sig jämfört 

med en tillsvidareanställd.51  

Även för den anställda innehar visstidsanställningen både för- och nackdelar. Anställningsformen 

är fördelaktig i den mån att spelaren innehar ett starkare anställningsskydd under avtalstiden då 

avtalet inte bryts lätt. Nackdelen med visstidsanställning för den anställda är att även arbetstagaren 

har svårare att säga upp sig från en tidsbegränsad anställning jämfört med en tillsvidare-

anställning.52 En annan, uppenbar, nackdel är att anställningsförhållandet på förväg är just 

tidsbegränsat och inte ger den anställda något extra skydd efter att anställningen är avslutad.  

Stöd för längre perioder av visstidsanställningar via kollektivavtal, så som det stöd som finns för 

professionell hockey och fotboll, är emellertid inte något absolut godkännande av mycket långa 

perioder av visstidsanställningar. Trots att regeln är semidispositiv, och alltså ska kunna avtalas 

bort genom kollektivavtal, kan ett kollektivavtal ogiltigförklaras i domstol. I AD 1995 nr 108 

ogiltigförklarade Arbetsdomstolen en del i ett kollektivavtal som helt undantog arbetstagarna från 

sin rätt till återanställning. Domstolen uttalade att ”kollektivavtal som innebär en otillbörlig 

urholkning av arbetstagarnas lagstadgade rättigheter strider […] mot lagens grunder och är i 

motsvarande mån ogiltiga”. Ogiltigförklaring av kollektivavtal på denna grund är dock ovanligt. 

Den begränsade avtalsrätten i sig upprepades bland annat i domarna AD 1996 nr 20 samt AD 2004 

                                                 
49 SVT, [http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/fem-myter-om-traning] publicerad 2014-02-04, hämtad 2016-04-28. 
50 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 148-150. 
51 Se exempelvis AD 2001 nr 29; Källström, K. & Malmberg, J., 2013, Anställningsförhållandet: inledning till den 

individuella arbetsrätten, s. 122-123; Öhman, T., 2002, Fotbollens kollektivavtal och anställningsvillkor – ett udda 

regelsystem, s. 340. 
52 Glavå, M. & Hansson, M., 2016, Arbetsrätt, s. 373-375. 
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nr 73, men inte i någon av dessa domar ansåg Arbetsdomstolen att arbetstagarnas rättigheter 

urholkats på ett sådant sätt att avtalet bör ogiltigförklaras i den delen.53 Även propositionerna 

2005/06 om förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldra-

ledighetslagen samt 2006/07 om bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning ger stöd för att 

hänsyn ska tas till den specifika branschens omständigheter i utformningen av kollektivavtal.54  

3.2.3 Arbetsskyldighet 

Arbetsmarknaden präglas till stor del av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Arbetsledningsrätten 

beskriver Rönnmar som arbetsgivarens ”[…] rätt att omplacera sina arbetstagare till nya arbets-

uppgifter, att bestämma över arbetsorganisation, produktionssätt, arbetsmetoder och arbetstids-

förläggning”. 55 Redan år 1906 lades grunden till arbetsledningsrätten i och med det centrala 

kollektivavtal som slöts mellan arbetsmarknadens parter som kom att kallas för December-

kompromissen. Sedan dess är arbetsledningsrätten både en dold klausul i alla kollektivavtal och en 

allmän rättsgrundsats.56  

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet kombineras med arbetstagaren har en lydnadsplikt 

i sin anställning. Denna arbetsskyldighet är arbetstagarens viktigaste förpliktelse i anställnings-

förhållandet.57 Konsekvenserna av att inte fullfölja sin arbetsskyldighet är kännbara eftersom 

arbetsvägran enligt proposition 1973 med förslag till lag om anställningsskydd samt praxis kan 

vara en saklig grund för uppsägning.58  

Arbetsskyldigheten begränsas av en allmän rättsprincip och dold klausul i kollektivavtal som kallas 

29/29-principen. Grunden till principen var AD 1929 nr 29 där domstolen uttalar att arbetstagaren 

är skyldig att ”[…] utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning, som står i naturligt 

samband med dennes verksamhet och som kan anses falla inom vederbörande arbetares allmänna 

yrkeskvalifikationer”. 29/29-principen begränsar därmed arbetsskyldigheten till arbetstagarens 

kollektivavtalsområde, vilket Rönnmar menar fortfarande är en mycket vidsträckt arbets-

skyldighet.59 Arbetsskyldigheten kan dock specificeras ytterligare utifrån det individuella 

                                                 
53 Djupare resonemang kring samtliga tre domar i avsnitt 3.3.2. 
54 Prop. 2005/06:185, s. 46; Prop. 2006/07:111, s. 27.  
55 Rönnmar, M., 2005, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet, s. 47. 
56 Rönnmar, M., 2005,Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet, s. 47-48. 
57 Rönnmar, M., 2005, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet, s. 52. 
58 Prop. 1973:129, s. 124; AD 1997 nr 103; AD 2001 nr 41; AD 2003 nr 50.  
59 Rönnmar, M., 2005, Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet – om kvalitativ flexibilitet i arbetslivet, s. 54. 
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anställningsavtalet. Lindholm menar att det kan bli problematiskt att utröna vad som ingår i en 

elitidrottares arbetsuppgifter då skiljer sig mycket från den reguljära arbetsmarknaden. Träningar 

och matcher är rimligen en del av att vara idrottsutövare, men bedömningen blir desto svårare när 

frågor berör sponsor- och marknadsföringsaktiviteter. Många idrottslag löser därför frågan genom 

att tydliggöra skyldigheten att delta i sådana events redan i anställningsavtalet.60 Såväl Fotbolls- 

som Hockeyavtalen har reglerat arbetsuppgifterna i kollektivavtalet, där även marknadsförings- 

och sponsorevents förtydligas som en del av tjänsten.61 

Arbetstagaren har därmed en skyldighet att arbeta som utformats av praxis genom många rättsfall. 

En fråga som därmed inte är lika väl besvarad är huruvida arbetstagaren kan hävda någon rätt att 

arbeta. En arbetstagare har generellt inte någon rätt att utföra arbetsuppgifterna såvida inte beslutet 

att neka arbetstagaren arbetsmöjligheten står i strid med god sed på arbetsmarknaden eller är annars 

otillbörligt. Arbetsgivare får därmed inte nyttja sin arbetsledningsrätt för att neka en idrottsutövare 

speltid som bestraffning eller för att frammana en uppsägning från spelarens sida.62  

3.3 Anställningsförhållandets avslut 

3.3.1 Uppsägning och avsked 

Ett anställningsförhållande kan avslutas på olika sätt, ofta beroende på vilken typ av anställning 

det gäller. I 4 § LAS 2 stycket beskrivs hur tillsvidareanställningar avslutas med en uppsägning 

från antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren. För att en uppsägning ska vara giltig krävs enligt 7 

§ LAS att den är sakligt grundad, vilket kan ske antingen genom arbetsbrist eller på grund av 

personliga skäl.63 LAS är i grunden en tvingande lagstiftning enligt 2 §. Senare i samma paragraf 

räknas dock ett antal regler upp som kan förändras med hjälp av kollektivavtal. 7 § LAS är dock 

inte följt av något sådant undantag, vilket betyder att varken parter i ett individuellt avtal eller i ett 

kollektivavtal kan avtala bort regeln.64 

I 4 § 2 stycket LAS fastställs även att tidsbegränsade anställningar som grund inte behöver någon 

uppsägning för att anställningsförhållandet ska anses vara upplöst vid anställningstidens slut. 15 § 

LAS reglerar dock vissa situationer där arbetsgivaren måste underrätta arbetstagaren minst en 

                                                 
60 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 151-153. 
61 Unionen, Kollektivavtal för fotbollsspelare, 2012, punkt 3; Unionen, Allmänna anställningsvillkor för 

ishockeyspelare i SHL, 2013, 3 § mom 2.  
62 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 151-152; Se exempelvis AD 1978 nr 89; AD 1993 nr 39.  
63 Prop. 1973:129, s. 119-121. 
64 Öman, S., 2013, Lagen om anställningsskydd – en kommentar, s. 57. 
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månad i förväg om att anställningen inte kommer att förlängas.65 Detta gäller då arbetstagaren har 

varit anställd hos arbetsgivaren minst tolv månader under de senaste tre åren. Regeln är endast en 

ordningsregel, vilket innebär att en underlåtenhet att följa underrättelsekravet inte gör att 

anställningens upphörande ogiltigförklaras utan innebär endast att arbetstagare och arbetstagar-

organisation kan begära skadestånd från arbetsgivaren.66  

Tidsbegränsade anställningar är svårare för en enskild part att avbryta i förtid jämfört med en 

tillsvidareanställning.67 I proposition 1973 med förslag till lag om anställningsskydd menar 

departementschefen att det är rimligt att en tidsbegränsad anställning inte ska kunna brytas i förväg 

trots att det kan ha uppkommit omständigheter som i sig skulle kunna innebära saklig grund för 

uppsägning. Arbetsgivaren har istället att invänta anställningstidens utgång och därmed 

anställningsförhållandets upphörande.68 En tidsbegränsad anställning innebär därmed samtidigt ett 

starkare och svagare anställningsskydd för arbetstagaren. Det svagare skyddet är en ofrånkomlig 

del av anställningsformen i och med att anställningsförhållandet vid anställningstidens utgång 

upphör automatiskt. Den borttagna uppsägningsrätten för arbetsgivaren innebär alltså att den 

tidsbegränsade anställningen samtidigt ger ett starkare skydd för arbetstagaren under 

anställningstiden.  

Parterna i anställningsavtalet har dock en möjlighet att i förväg avtala om att uppsägning ska få ske 

även i en visstidsanställning.69 I praktiken skrivs då ofta i avtalet att ”anställningen gäller 

tillsvidare, dock längst till…”.70 Proposition 1973 med förslag till lag om anställningsskydd menar 

att en sådan klausul skulle göra att kravet på saklig grund för uppsägning i 7 § LAS blir aktualiserat 

även för visstidsanställningar.71 Lindholm menar dock att även om detta sätt att avtala en 

visstidsanställning är möjligt används det normalt inte inom idrotten.72 

                                                 
65 Denna paragraf har dock förändrats något i såväl Fotbollsavtalet: Unionen, Kollektivavtal för fotbollsspelare, 2012, 

punkt 5.1.4; samt i Hockeyavtalet: Unionen, Allmänna anställningsvillkor för ishockeyspelare i SHL, 2013, 2 § mom 

5. 
66 Prop. 1973:129, s. 239; Källström, K., & Malmberg, J., 2013,Anställningsförhållandet: inledning till den 

individuella arbetsrätten, s. 121-122. 
67 Grunden till detta är den avtalsrättsliga principen om pacta sunt servanda enligt Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, 

s. 157. 
68 Prop. 1973:129, s. 240-241. 
69 Glavå, 2016, Arbetsrätt, s. 375; Källström, K. & Malmberg, J., 2013, Anställningsförhållandet: inledning till den 

individuella arbetsrätten, s. 122; Lindholm, J., 2014 Idrottsjuridik, s. 157. Se även exempelvis AD 2014 nr 13. 
70 Källström, K. & Malmberg, J., 2013, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 122.  
71 Prop. 1973:129, s. 240. 
72 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 157. 
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Uppsägningsrätten inom idrottsliga anställningsavtal som gäller för en avgränsad tid är därmed 

ytterst begränsad. Trots detta kan avtalet fortfarande brytas med omedelbar verkan i undantags-

fall.73 Detta beskrivs i 4 § 4 stycket LAS och gäller om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden 

gentemot arbetsgivaren och det därmed kan bli aktuellt med ett avskedande enligt 18 § LAS. Ett 

avskedande är enligt proposition 1973 med förslag till lag om anställningsskydd tillåtet när ”[…] 

arbetstagaren har gjort sig skyldig till sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte 

rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande”.74 Propositionen förklarar vidare att 

förfarandet i första hand avser händelser inom anställningen men kan komma att även beröra brott 

som skett utom arbetet om brottet resulterar i ett allvarligt skadat förhållande mellan arbetstagaren 

och arbetsgivaren.75 Avskedsgrundande omständigheter kan innefatta exempelvis orsakande av 

skada för arbetsgivare eller kollegor, brottslighet, illojal konkurrens eller allvarliga fall av 

ordervägran.76 Kravet för vilka förhållanden som accepteras som avskedandegrunder är med andra 

ord högt ställt.77  

18 § LAS, där avskedande regleras, har liksom 7 § LAS om uppsägning inte försetts med någon 

form av disposivitet i 2 § LAS. Detta innebär att regleringen av avskedande är tvingande till 

arbetstagarens förmån och går inte att avtala bort eller förändra i varken individuella avtal eller 

kollektivavtal. Trots detta händer det att idrottsliga anställningsavtal försöker reglera vilka 

omständigheter som kan klassas som avskedandegrunder. Det officiella spelaravtalet inom svensk 

fotboll, framarbetat som ett komplement till kollektivavtalet, innehar exempelvis en paragraf som 

säger att vardera parten i anställningsavtalet har rätt att bryta avtalet om den andra parten ”[…] i 

väsentlig mån bryter mot sina förpliktelser enligt detta avtal”.78 Föreningen har enligt avtalet 

dessutom rätt att häva avtalet om ”[…] spelaren blir fälld för att ha använt av FIFA, UEFA och 

RF förbjudna droger”.79 Därmed har parterna dels sänkt kravet för vad som är avskedsgrundande 

omständigheter från ”grovt åsidosättande” till ”väsentligt åsidosättande” och dels har parterna 

redan från början kommit överens om en situation som är avskedsgrundande. Då 18 § LAS är 

                                                 
73 Prop. 1973:129, s. 241 och 254; AD 2001 nr 29. 
74 Prop. 1973:129, s. 254-255. 
75 Prop. 1973:129, s. 255.  
76 AD 1987 nr 73; AD 1998 nr 2; AD 2002 nr 35; AD 2012 nr 40; Källström, K. & Malmberg, J., 2013, 

Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 157-158.  
77 Källström, K. & Malmberg, J., 2013, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 157; 

Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 159. 
78 Svenska Fotbollsspelare (SFS), 2009, Spelaravtal Svenska Fotbollsförbundet (SvFF), punkt 8.1 1 st. 
79 SFS, 2009, Spelaravtal SvFF, punkt 8.1 2 st. 
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tvingande till arbetstagarens förmån skulle denna del av avtalet ogiltigförklaras av domstol om tvist 

skulle väckas. Dock skulle det förenklade avslutandet av avtalet fortfarande gälla om den anställde 

valde att avsluta förhållandet, då lagen endast är tvingande till den anställdes förmån.  

Öhman menar att det är mycket möjligt att dopingföreteelser skulle klassas som avskedsgrundande, 

liksom avtalet säger, men menar att det inte är möjligt att i förväg definitivt komma överens om 

något sådant då hänsyn måste tas till omständigheterna i det enskilda fallet.80 Han menar 

exempelvis att det kan uppkomma förmildrande omständigheter där det visar sig att spelaren 

varken har agerat med uppsåt eller så grovt vårdslöst att det är grund för avsked.  

3.3.2 Företrädesrätt till återanställning 

Efter att en arbetstagare med en tillsvidareanställning blivit uppsagd, eller en visstidsanställd 

arbetstagare blivit nekad fortsatt anställning, på grund av arbetsbrist har arbetstagaren ett extra 

anställningsskydd: en företrädesrätt till återanställning. Regleringen för återanställningsrätten sker 

i 25-27 §§ LAS och innebär i korthet att en arbetstagare under nio månader efter att anställningen 

upphört har företräde till lediga anställningar hos arbetsgivaren där arbetstagaren har tillräckliga 

kvalifikationer. Om en arbetstagare har företrädesrätt till återanställning får arbetsgivare som 

huvudregel då inte erbjuda en ledig tjänst någon annan arbetstagare anställning förrän den 

företrädesberättigade personen fått erbjudande om tjänsten.81 För att bli aktuell för företrädesrätten 

krävs att arbetstagaren varit anställd minst tolv månader under de senaste tre åren hos 

arbetsgivaren.82  

För visstidsanställda gäller endast företrädesrätten de som inte fått förlängd anställning på grund 

av arbetsbrist, vilket proposition 1973 med förslag till lag om anställningsskydd förtydligar innebär 

att rätten inte gäller de som blivit nekade ny anställning på grund av personliga skäl.83 

Propositionen går inte djupare in på vad begreppet personliga skäl innebär i denna situation, vilket 

enligt en senare departementsutredning om hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv skapat 

ett något oklart rättsläge.84  

                                                 
80 Öhman, T., 2002, Fotbollens kollektivavtal och anställningsvillkor – ett udda regelsystem, s. 346. 
81 Lunning, L. & Toijer, G., 2002, Anställningsskydd: en kommentar till anställningsskyddslagen, s. 530-531. 
82 Källström, K. & Malmberg, J., 2013, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, s. 153-

155. 
83 Prop. 1973:129, s. 264. 
84 Ds 2002:56, s. 268. 
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Lunning & Toijer menar dock att rättsläget bör tolkas så att arbetsgivare som nekat en 

visstidsanställd arbetstagare fortsatt anställning har att visa att det fanns objektivt godtagbara skäl 

annat än arbetsbrist som varit orsaken till att arbetstagaren inte fått fortsatt anställning.85 De menar 

dock att detta krav bör vara på en lägre nivå än den sakliga grund som krävs för uppsägning på 

grund av personliga skäl.86 Författarnas ståndpunkt stödjs av AD 1977 nr 98, där en visstidsanställd 

golfinstruktör inte fått fortsatt anställning trots att han i övrigt uppfyllde de krav lagen satt på 

anställningstid och tillräckliga kvalifikationer. Arbetsdomstolen diskuterade olika möjliga 

tolkningar av 25 § LAS och huruvida golfinstruktören kunde anses blivit nekad en fortsatt 

anställning på grund av arbetsbrist. Domstolen kom slutligen fram till att det tolkningsalternativ 

som bäst stämde överens med syftet bakom LAS och företrädesrätten var att ”[…] en arbetsgivare, 

som gör gällande att skäl som är hänförliga till den anställdes person är orsaken till att nytt arbete 

inte erbjuds, måste visa att det finns saklig grund för denna ståndpunkt. Om arbetsgivaren inte 

förmår detta, måste antagas att det är enbart arbetsbrist som är orsaken till att den tidigare 

anställningen upphörde”.87  

Tolkningen i AD 1977 nr 98 är enligt departementsutredningen från 2002 inte självklar utifrån 

ordalydelsen i lagen och uttalandena i både proposition 1973 med förslag till lag om 

anställningsskydd och senare förarbeten till ändringar i LAS varken stödjer eller motsäger 

tolkningen. Då även tre av sju ledamöter som bedömde fallet var skiljaktiga finns det anledning att 

lita på departementsutredningens slutsats att gällande rätt i frågan om hur arbetsbrist ska tolkas för 

visstidsanställningar i 25 § LAS är något oklar.88  

Arbetsdomstolen har berört frågan om visstidsanställdas rätt till företrädesrätt i ytterligare några 

fall, dock med begränsat vägledande tolkningar.  I exempelvis AD 1986 nr 60 hade en arbetare inte 

fått erbjudande om förlängd visstidsanställning eftersom han skulle påbörja sin värnplikt i direkt 

anslutning till anställningsförhållandets avslut. Domstolen bedömde att han inte haft företrädesrätt 

till återanställning när värnplikten sedan avslutades i förtid eftersom han vid anställningens slut 

inte kunnat jobba på företaget på en överskådlig tid framöver. Arbetsdomstolen menade, enhälligt, 

att han inte hade blivit nekad fortsatt anställning på grund av arbetsbrist utan av skäl som var att 

                                                 
85 Lunning, L. & Toijer, G., 2002, Anställningsskydd: en kommentar till anställningsskyddslagen, s. 532-533. 
86 Lunning, L. & Toijer, G., 2002, Anställningsskydd: en kommentar till anställningsskyddslagen, s. 456-457. 
87 AD 1977 nr 98. 
88 Ds 2002:56, s. 268. 
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hänföra till honom personligen. Resonemanget i domen är dock mycket fokuserat på värnplikt och 

de lagar som omger värnplikten och får därmed en begränsad möjlighet att appliceras på andra 

situationer. 89  

Syftet med att införa en företrädesrätt till återanställning i anställningsskyddet var i synnerhet för 

att skapa en balans vid arbetsbristsituationer. Departementschefen menar, i proposition 1973 med 

förslag till lag om anställningsskydd, att det måste accepteras att företag som drabbas av arbetsbrist 

ska få friheten att kunna säga upp personal, men att det är angeläget att i största möjliga mån skydda 

personalen som blir friställda. Företrädesrätt till återanställning ansågs vara ett bra sätt att göra det. 

Som följd skulle regeln även göra det mindre gynnsamt för företag att omorganisera för att få 

arbetsbrist och på så sätt bli av med personal för att i ett senare skede kunna nyanställa.90  

Företrädesrätt till återanställning är, enligt 2 § 3 stycket, semidispositiv. Detta betyder att det går 

att göra avsteg från lagen med hjälp av kollektivavtal. Den möjligheten har såväl Fotbolls- som 

Hockeyavtalen tagit tillvara på då båda avtalen innehåller meningen ”Spelaren har inte företrädes-

rätt till återanställning”.91 Kollektivavtalen har därmed valt att gå långt i sin avtalsfrihet under 

semidisposiviteten och inte bara förhandlat fram en förändring av lagen utan valt att ta bort 

företrädesrätten helt och hållet för spelarna. Detta är inte helt oproblematiskt. Trots att syftet med 

semidisposiviteten i LAS är att skapa en arbetslagstiftning som är flexibel nog att kunna anpassas 

till olika branschförhållanden92 så är avtalsfriheten inte obegränsad ens på kollektivavtalsnivå. I 

AD 1995 nr 108 hade fackförbundet avtalat bort de anställdas företrädesrätt till återanställning på 

bolaget Scanair. Efter noggrann övervägning valde Arbetsdomstolen, enhälligt, att ogiltigförklara 

den delen av avtalet. Resonemanget löd så att även om 2 § LAS tillåter att avsteg görs från 

lagstiftningen så var inte syftet med den att möjliggöra för fackförbund att helt ta bort 

arbetstagarnas rättigheter enligt lag, utan att anpassa dem efter branschens förhållanden. 

Arbetsdomstolen lade vikt på att syftet med företrädesrätten var att balansera det ojämlika 

förhållandet som uppstår vid arbetsbristsituationer. Domstolen menade att avtalet inte hade som 

                                                 
89 Se även AD 2003 nr 53, Arbetsdomstolen bedömer även här 25 § LAS för visstidsarbete. Dock avvisar domstolen 

talan utan att närmre diskutera innebörden av 25 § då de fastslår att anställningen i fråga inte var en visstidsanställning 

enligt 5 § LAS utan via bestämmelser i högskoleförordningen. Därmed var inte företrädesrätten i 25 § LAS tillämplig.  
90 Prop. 1973:129, s. 163. 
91 Unionen, Kollektivavtal för fotbollsspelare, 2012, punkt 5.1.2; Unionen, Allmänna anställningsvillkor för 

ishockeyspelare i SHL, 2013, 2 § mom. 1, 2 st samt mom. 1:1, 4 st. 
92 Prop. 1973:129, s. 60-61. 
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syfte att anpassa reglerna utan att resultatet av avtalet var en ”[…] otillbörlig urholkning av 

arbetstagarnas lagstadgade rättigheter” och förklarade därför avtalet ogiltigt i den delen.  

Liknande prövningar har gjorts även vid två senare tillfällen, men med resultatet att Arbets-

domstolen godkänt avtalens utformning. I AD 1996 nr 20 hade parterna avtalat kring 

turordningsreglerna med hjälp av kollektivavtal. Domstolen menade dock att det inte var en 

jämförbar situation med Scanair-domen. I det nuvarande fallet menade Arbetsdomstolen att 

parterna hade avtalet förändrat turordningsreglerna för att bättre passa branschen och arbetarna 

hade dessutom kvar sin företrädesrätt till återanställning. Domstolen såg därmed ingen anledning 

att ogiltigförklara någon del av kollektivavtalet. Även i AD 2004 nr 73 prövades ett avtalsvillkor i 

domstol, där turordningsreglerna förändrats i avtalet. Domstolen avvisade även denna talan med 

motiveringen att avtalet tillämpats länge, att det handlade endast om en förändring av lagen och 

inte ett borttagande av den samt att majoriteten av arbetstagarna hade på ett eller annat sätt fått 

fortsatt anställning då endast de med förhållandevis kort anställningstid blev drabbade. Domstolen 

menade att även de friställda piloterna hade kvar sin företrädesrätt till återanställning, samt att 

avtalsfriheten som ges i 2 § LAS är långtgående, vilket gjorde att domstolen inte ansåg avtalet 

innebära någon otillbörlig urholkning av arbetstagarnas rättigheter.  

Ovanstående domar innebär att det finns en viss risk att även Fotbolls- och Hockeyavtalens totala 

borttagande av företrädesrätten till återanställning skulle ses som en otillbörlig urholkning av 

lagstadgade rättigheter. Parterna i idrottsavtalen har inte bara förändrat företrädesrätten för att passa 

branschen. Avtalet gäller, liksom AD 1995 nr 108, en helt borttagen företrädesrätt till 

återanställning. I både AD 1996 nr 20 och AD 2004 nr 73 lade domstolen dessutom vikt vid att 

arbetstagarna i dessa fall åtminstone hade kvar sin företrädesrätt till återanställning, vilket ansågs 

utgöra ett viktigt komplement till arbetsledningsrätten i arbetsbristsituationer. Det måste dock 

påpekas att en ogiltigförklaring av kollektivavtal lik AD 1995 nr 108 inte har hänt sedan dess. Det 

är dessutom, som utvecklats ovan, oklart hur rättsläget för visstidsanställdas företrädesrätt till 

återanställning ser ut över huvud taget. Det går därmed inte att säga någonting med säkerhet, men 

jag anser att det finns en rimlig chans att fotbolls- och hockeyspelarna skulle kunna vinna en tvist 

i domstol kring kollektivavtalet där den bortavtalade företrädesrätten till återanställning 

ifrågasattes.  
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4 Diskussion 

4.1 Idrottens autonomi 

Idrottens särställning är allmänt accepterad såväl i Sverige som internationellt. Spelare, föreningar, 

åskådare och fackförbund är ense om att idrottens förutsättningar är skilda från resterande 

arbetsmarknad. Autonomin inom branschen visar sig bland annat i det uttömmande regelsystem 

idrotten skapat, komplett med dömande organ som genom skiljeklausuler i spelarnas avtal används 

före domstolsväsendet.  

Svenska anställningsskyddet bygger i mångt och mycket på tillsvidareanställning som grund 

kombinerat med en kontinuerligt längre anställningstid.93 Detta får givetvis konsekvenser för en 

bransch som idrottsverksamheten där anställningarna är grundade på visstidsanställningar snarare 

än tillsvidareanställningar. Anställningstryggheten som vanligtvis följer av tillsvidareanställning 

tillsammans med en succesivt längre anställningstid uteblir och arbetstagaren måste ständigt bevisa 

för arbetsgivaren att den förtjänar ett nytt anställningsavtal när anställningsförhållandet upphör. 

Detta menar jag leder till en maktbalans som är mer snedvriden än förhållandet mellan 

anställningsparterna vanligtvis är. Den ökade makten hos arbetsgivaren kan leda till oanade 

konsekvenser där arbetsgivaren kan börja ställa krav och förväntningar på arbetstagaren att inte 

nyttja sina lagstadgade rättigheter. Lindholm menar att spelare inom professionella sporter 

förväntas låta bli att exempelvis ta ut föräldraledighet eller semester under säsongen för att lagets 

spel inte ska påverkas.94 Spelarna förväntas därmed acceptera att åsidosätta sina rättigheter till 

förmån för laget. Med vetskapen om att nästa års anställning ligger i händerna på arbetsgivaren är 

pressen på spelaren stor att acceptera dessa förhållanden. En tvist med coachen kan innebära att 

spelaren tvingas söka sig till och försöka få anställningskontrakt med andra klubbar. För spelare 

som är bland de bästa i landet kanske ett nytt avtal inte är vidare problematiskt, men för de som 

inte lyckats visa upp sig lika väl är problemet större. Att spela för en ny klubb inkluderar även ofta, 

med tanke på hur utspridda klubbarna är över Sverige, att flytta till en annan stad och potentiellt 

då även för familjemedlemmar att söka nya jobb och flytta med.  

Visstidsanställningarna skapar inte bara en osäkerhet i framtida arbetsmöjligheter, det har även 

potential att skapa problem utanför tjänsten då samhället liksom anställningsskyddslagen är 

                                                 
93 Jfr Prop. 1973:129, s. 58 och 69-70. 
94 Lindholm, J., 2014, Idrottsjuridik, s. 154-155. 
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uppbyggt efter en förväntan om tillsvidareanställningar. Arbetare med visstidsanställningar, i 

synnerhet med många på varandra följande visstidsanställningar, får oftare problem att integreras 

i samhället i övrigt.95 Hyresvärdar ställer ofta krav på att hyresgäster ska ha fast tjänst för att de 

ska bli erbjudna hyresavtal96, något som ofta är ett krav även hos bankerna för att få lånelöfte vid 

köp av bostad.97 Arbetstagarna i idrottsverksamheten riskerar därmed att bli segregerade från den 

reguljära arbetsmarknaden i mer än sin anställningstrygghet då även nödvändigheter så som 

boende kan påverkas av att arbeta som elitidrottare. En bransch där anställningstryggheten är 

väsentligt mycket svagare än lag bör skapa mängder av publika åsikter och diskussioner, liksom 

det ofta syns artiklar och ledare i media när arbetssituationen i andra branscher upptäcks vara 

undermålig.98 Trots detta märks elitidrottarnas anställningsförhållanden sällan av i den offentliga 

debatten. 

Idrott är Sveriges största folkrörelse, där runt 80 % av Sveriges befolkning deltar på ett eller annat 

sätt. Endast en mycket liten del av dessa 80 % får betalt för sitt idrottande, de flesta betalar snarare 

för att få möjligheten att utöva idrott.99 Detta anser jag kan vara grunden till att många människor 

har svårt att hantera det faktum att idrottsutövning, en hobby för många, också kan vara ett vanligt 

arbete. Jämfört med den reguljära arbetsmarknaden är det en mycket annorlunda position. Jag tror 

exempelvis att det inte finns många människor som tycker om redovisning till den grad att hen är 

beredd att betala pengar för att få utföra det, snarare än att ta betalt för det. Detsamma gäller många 

andra yrken inom arbetsmarknaden. När det gäller idrott är det, tvärtom, väldigt många personer 

som är villiga att betala för att få utföra arbetet. Att vissa personer då kan se idrottandet som sitt 

arbete, där de inte bara får betalt utan även ska kräva anställningstrygghet och alla andra förmåner 

relaterade till arbete, kan vara svårt att acceptera fullt ut.  

”Tillsvidareanställd som idrottare”, där indikationen är att en person ska kunna arbeta på 

positionen fram till pensionsåldern, låter för många människor som ett absurt koncept. Elitidrott 

                                                 
95 Ds 2002:56, s. 210. 
96 Hem & Hyra [http://www.hemhyra.se/riks/sabo-orimligt-med-harda-uthyrningskrav] publicerad 2016-01-21, 

hämtad 2016-05-10. 
97 Sveriges Radio [http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5426900] publicerad 2013-01-

30, hämtad 2016-05-10. 
98 Exempelvis: Dagens Nyheter [http://www.dn.se/sthlm/sos-hotas-av-forelaggande-efter-inspektion/] publicerad 

2016-03-18, hämtad 2016-05-17; Sveriges Television [http://www.svt.se/nyheter/inrikes/miljarder-till-arbetsgivare-

sjuka-lamnas-utan-skydd] publicerad 2016-03-15, hämtad 2016-05-17. 
99 Genomsnittssvensken spenderar 6000 kronor per år på idrottsrelaterade kostnader enligt en rapport från Centrum 

för idrottsforskning, Statens stöd till idrotten: uppföljning 2014, s. 21. 
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är en tjänst som, liksom ordet antyder, kräver elitnivå på arbetarna. Detta gäller såväl fysisk form 

som teknisk kunskap inom sporten. De spelare som inte kontinuerligt når upp till elitnivån, som 

inte längre är bland de bästa i landet, bör kunna ställas åt sidan.100 Dessutom måste lagbygge inom 

idrott ske med precision för att få ett så sammansvetsat och effektivt lag som möjligt. 

Jag har dock svårt att se varför ovanstående argument inte skulle kunna användas även på den 

reguljära arbetsmarknaden. Arbetsskyddslagstiftningens syfte var att hjälpa de svaga arbetstagarna 

så som de äldre och funktionsnedsatta.101 Anställningstryggheten innebär att arbetsgivarna inom 

den reguljära arbetsmarknaden får ta ett socialt ansvar att ge fortsatt arbete även åt de som inte 

längre presterar bäst på företaget, så länge dessa personer fortfarande kan bidra på en acceptabel 

nivå eller potential för förbättring finns.102 Är det helt otänkbart att detta tankesätt även skulle 

kunna appliceras på idrotten? Eller tvärtom; om vi accepterar ett sämre anställningsskydd inom 

idrotten för att vi anser det rimligt att arbetsgivarens mål går före de anställdas arbetssituation, 

varför skulle det tankesättet inte kunna appliceras även på den reguljära arbetsmarknaden?  

Det finns många arbeten utöver elitidrott där fysisk form spelar stor roll, exempelvis brandman103 

och polis104. Inom dessa yrken finns dock, så vitt jag vet, ingen debatt om att det skulle vara 

fördelaktigt för branschen att göra om arbetstagarnas tjänster till visstidsanställningar för att lättare 

kunna göra sig av med äldre arbetare som inte klarar av de fysiska kraven. Tvärtom finns snarare 

en debatt kring hur de anställdas villkor bör förbättras. 105  

Att lagbygge inom idrotten är viktigt må stämma, men detta stämmer även inom resterande 

arbetsmarknad. Fungerande arbetslag är en viktig komponent för ett framgångsrikt företag. Ett 

idrottslag bör kunna jämställas med ett mindre företag som har lika många medarbetare som 

idrottslaget har spelare. I båda fallen är varje medarbetare en viktig del av lagets framgång. 

Anställningsskyddslagen accepterar dock att företaget måste minska sitt potentiella resultat till 

förmån för samhället genom att kräva tillsvidareanställning som grund, med det skydd en sådan 

                                                 
100 För exempel där den allmänna uppfattningen är att elitidrott innebär att endast de bästa ska vara med, se exempelvis 

Anna & Emil [http://annaoemil.se/2013/04/06/vad-ar-da-elitsatsning/] hämtad 2016-05-11; Expressen 

[http://www.expressen.se/kvallsposten/sport/filip-mann-13-petas-nar-rogle-elitsatsar/] hämtad 2016-05-11. 
101 Prop. 1973:129, s. 18 och 22.   
102 Jfr AD 2002 nr 44. 
103 Räddningstjänsten Östra Götaland [http://www.rtog.se/jobba-hos-oss/vara-yrken/brandman/] hämtad 2016-05-12. 
104 Polisen [https://polisen.se/Bli-polis/Ansokan/Ansok-har/Tips/] hämtad 2016-05-12. 
105 Se exempelvis Metro [http://www.metro.se/metro-debatt/polis-dan-eliasson-ar-det-storsta-hotet-mot-sakerheten-i-

sverige/EVHpcc!E5hRMIjHyHf/] hämtad 2016-05-12. 
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anställningsform ger, där även saklig grund krävs för att kunna avsluta anställningsförhållandet 

ensidigt från arbetsgivarens sida. Kan detta krav inte ställas även på idrottsföreningar? Om det inte 

anses rimligt att dessa krav ska gälla idrottsföreningar, om det anses ologiskt att idrottsföreningar 

ska tvingas behålla spelare år efter år trots att de hellre velat anställa nya spelare, varför är det då 

rimligt för resterande arbetsmarknad?  

4.2 Avtalen kontra LAS 

I spelaravtalet, utformat som ett komplement till kollektivavtalet, har parterna avtalat om något 

annorlunda avskedsgrunder än som står i 18 § LAS. I och med att lagstiftningen i detta avseende 

är tvingande kommer arbetstagarens rättigheter fortsatt vara enligt lag och inte enligt avtal, men 

det betyder inte att det är helt oproblematiskt att avtalet är utformat som det är. Grunden i 

avtalsrätten, att avtal ska hållas (pacta sunt servanda), är något som många människor känner igen. 

Kunskap inom arbetsrätt på nivån där man kan göra skillnad mellan ordalydelser106 och veta vad 

som är tvingande, dispositivt eller semidispositivt är troligtvis inte något majoriteten av Sveriges 

arbetstagare har. När föreningen därmed kan hänvisa till att något står i avtalet spelaren har signerat 

finns det stor risk att spelaren litar på att det är rättsligt bindande. När det individuella avtalet 

dessutom är utformat tillsammans med fackföreningen ökar troligen arbetstagarens tillit till att 

avtalet är korrekt. Den del av avtalet som tillåter ett avsked som hade kunnat ogiltigförklaras av 

domstol kommer därför troligtvis aldrig att ifrågasättas. Om arbetstagaren inte själv söker 

information kring avsked menar jag att den olovliga överenskommelsen trots allt få effekt på 

samma sätt som om den var förenlig med lagstiftningen.  

Problematiken kring avtalen inom idrotten gäller inte bara de individuella spelaravtalen. Inom de 

två kollektivavtal som finns i branschen, Hockey- och Fotbollsavtalen, har även spelarnas 

företrädesrätt till återanställning avtalats bort. I denna del är rättsläget något mer oklart, i synnerhet 

när avtalen gäller idrott. Det är inte helt klarlagt hur företrädesrätten för visstidsanställda som inte 

fått förlängd anställning bedöms gällande vad som är av arbetsbristorsak och vad som är av andra 

orsaker. Dessutom är företrädesrätten semidispositiv enligt 2 § LAS. Arbetsdomstolen har dock i 

tidigare fall dömt att ett kollektivavtal som innebär en ”[…] otillbörlig urholkning av 

arbetstagarnas lagstadgade rättigheter” ska vara ogiltigt i den delen.107 I det aktuella fallet, AD 

                                                 
106 Ordalydelsen som här behöver jämföras är ”grovt åsidosatt sina åtaganden” i 18 § LAS kontra ”i väsentlig mån 

bryter mot sina förpliktelser” i spelaravtalet. 
107 AD 1995 nr 108. 
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1995 nr 108, gällde den otillbörliga urholkningen just en borttagen företrädesrätt till 

återanställning. Trots oklarheterna är det ändå rimligt att ifrågasätta huruvida Hockey- och 

Fotbollsavtalet verkligen är giltiga i den del där företrädesrätten till återanställning avtalats bort. 

Samma problematik förekommer här som i spelaravtalen, där avskedsgrunderna förändrats, men i 

än högre grad. Spelaren har god anledning att lita på att det individuella anställningsavtalet är 

giltigt. Kollektivavtalet, som utformats som ett extra skydd för spelaren med hjälp av 

fackförbundet som ska agera för spelarens bästa, bör rimligen ha mycket hög trovärdighet för 

spelaren. För att spelaren ska ifrågasätta kollektivavtalet på denna del krävs dessutom inte bara en 

ringa arbetsrättslig kunskap, här krävs en mer avancerad kännedom om svensk arbetsrätt. Spelaren 

ska ifrågasätta ett rättsläge som en statlig utredning kallat ”oklart”108 och dessutom hitta den enda 

domen som ogiltigförklarat kollektivavtal på grunden otillbörlig urholkning, en dom som är 20 år 

gammal. Om spelaren därefter bestämmer sig för att den är så pass säker på sin sak att den vill få 

ärendet prövat i domstol ska spelaren gå emot såväl sin egen arbetsgivare som samtliga andra 

arbetsgivare inom den svenska idrottsverksamheten i den aktuella sporten då samtliga föreningar 

varit part i kollektivavtalet.  

Att vara juridiskt stöd för sina medlemmar, för att de ska kunna tillvarata sina rättigheter, är ett av 

fackföreningarnas viktigaste uppdrag. Facket är dessutom en viktig allierad för en arbetstagare 

som vill ställa sin arbetsgivare inför rätta. 109 För en spelare som vill ifrågasätta den bortavtalade 

företrädesrätten innebär dock omständigheterna att den måste gå emot sitt eget fackförbund då 

även förbundet varit del av avtalet. Det är inte bara ett enormt åtagande för en spelare att göra 

tidsmässigt, det är dessutom förenat med en stor ekonomisk risk då förlorande part i rättstvisten 

måste stå för såväl sina egna som motpartens kostnader. Jag vill även argumentera för att denna 

sorts tvist även är riskabel för spelaren ur ett annat perspektiv då det kan försvåra framtida 

anställningar. I en bransch där en arbetstagare konstant måste söka nya visstidsanställningar, där 

branschen dessutom har ytterst begränsad storlek och arbetsgivarna känner varandra väl, är det 

inte svårt att tänka sig att en spelare skulle tveka före den startade en rättstvist som samtliga 

föreningar (och därmed potentiella arbetsgivare) påverkas av.  

                                                 
108 Ds 2002:56, s. 268. 
109 Unionen, [http://www.unionen.se/medlemskapet/juridiskt-stod] hämtad 12 maj 2016. 
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Det finns därmed en risk att även den bortavtalade företrädesrätten till återanställning inte 

nödvändigtvis är förenlig med LAS, men att den trots detta kommer att få en praktiska inverkan 

på branschen då det innebär en allt för stor risk för spelarna att ifrågasätta den.  

4.3 Elitidrottaren i samhällskontext 

Elitidrott kräver mycket god fysisk form, något som har ett tydligt samband med ålder. Människan 

når med andra ord sin bästa potential för fysisk prestation relativt ung. Många börjar elitsatsa redan 

i tonåren110 och idrottskarriären är ofta över långt före pensionsåldern.111 Då anställningarna inom 

elitidrotten är i formen visstidsanställningar har arbetstagaren själv lite makt i förhållande till 

arbetsgivaren. I detta skede märks den minskade anställningstryggheten starkt. Syftet med LAS 

och tillsvidareanställningar som grundform, där tidsbegränsade anställningar som staplats på 

varandra ska övergå till tillsvidareanställning efter en viss tid, var att skydda arbetstagaren. I 

synnerhet de äldre arbetstagarna ansågs i proposition 1973 med förslag till lag om 

anställningsskydd behöva skydd då undersökningar visat att äldre arbetstagare som blev utan jobb 

hade svårare att hitta tillbaka till arbetsmarknaden.112 Detta skydd når inte de äldre elitidrottarna 

vars karriär har avslutats, oavsett om det är idrottaren själv som valt att sluta spela eller om det är 

arbetstagaren som inte längre vill förlänga kontraktet.  

Det har visat sig att elitidrottare som avslutat sin karriär inom sporten har svårt att komma tillrätta 

på arbetsmarknaden. Idrottare har inte bara åldern emot sig när de ska söka nytt arbete, 

anpassningen från ett liv som idrottare till den reguljära arbetsmarknaden är svår. En undersökning 

visade att de karaktärsdrag som belönas och utvecklas inom elitidrott är i bästa fall oanvändbara 

och i värsta fall destruktiva inom den reguljära arbetsmarknaden. 113 Vissa väljer att kombinera 

                                                 
110 Värvning till elitlag bland allt yngre spelare är ett problem inom bland annat hockeyn. Det förs just nu en diskussion 

om huruvida föreningarna bör komma överens om en lägsta ålder för värvning då många anser att värvningsarbetet 

medför en negativ påverkan för barnen. Just nu kontaktar klubbar barn så unga som 13 år, något som agenterna inom 

sporten menar blir en allt lägre siffra. Sveriges Television [http://blogg.svt.se/hockey/spelaragent-forbjud-klubbar-att-

kontakta-spelare-under-en-viss-alder/] publicerad 2015-10-31, hämtad 2016-05-16. 
111 Exempelvis var medelåldern I SHL 24,89 år inför säsongen 2014/15 respektive 25.64 år inför säsongen 2015/16. 

Äldsta spelaren var 40 år både under säsongerna 2014/15 (Magnus Johansson, Linköping) och 2015/16 (Jere Karalahti, 

HV71). Allehanda [http://www.allehanda.se/ishockey/shl/modo-aldst-yngst-och-lattast-har-far-du-all-shl-statistik-

du-inte-visste-att-du-ville-ha#Ishockey] publicerad 2015-09-25, hämtad 2016-05-16; Hockeysverige 

[http://www.hockeysverige.se/2014/07/04/sa-ar-laget-i-shl-lagen/] publicerad 2014-04-04, hämtad 2016-05-16. Jfr 

även Allt om Vetenskap [http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/da-ar-hockeyspelare-som-bast] hämtad 2016-06-16. 
112 Prop. 1973:129 s. 18 och 22.   
113 Exempelvis pekar undersökningen på att en övertro för auktoriteter och själviskhet får negativ effekt på 

arbetsmarknaden, medan exempelvis självupptagenhet och perfektionism i varje fall inte är till någon hjälp för 
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elitidrotten med universitetsstudier för att öka sina chanser att lyckas på arbetsmarknaden efter att 

idrottskarriären är slut. För att kombinationen ska lyckas krävs dock ofta ett ökat engagemang från 

såväl spelaren, föreningen och universitetet. Det menar jag är en mycket ambitiös satsning av de 

spelare som väljer det, med tanke på att elitidrotten tar upp mycket tid och universitetsprogram 

beräknar ta 40 timmar i veckan i anspråk. Många spelare vittnar om att den dubbla arbetsbördan 

är svår att hinna med. 114 Satsningen underlättar visserligen för spelaren att göra omställningen till 

vanlig arbetstagare, men frågan är om en sådan dubbel arbetsbörda är något de ska behöva ha för 

att kunna räkna med att ha en försörjning i framtiden. Jag menar att studierna rimligen gör att 

samma höga nivå av fokus på idrotten inte kan hållas jämfört med om spelaren endast ägnat sig åt 

sin sport. Detta ger mig stor förståelse för de idrottare som väljer att inte kombinera studier och 

elitidrott, med tanke på att elitidrottare ständigt behöver visa fortsatt duglighet för arbetsgivaren 

för att ha fortsatt anställning.  

Den stora omställningen från idrottare till reguljär arbetstagare är svår och kan i värsta fall orsaka 

depression och andra problem hos arbetstagaren.115 Trots detta måste idrottaren försöka anpassa 

sig till den reguljära arbetsmarknaden, då spelarna har 25 år eller mer kvar av sitt yrkesverksamma 

liv före pensionen när idrottskarriären är avslutad.116 Såväl Hockey- som Fotbollsavtalen har till 

viss del reglerat arbetsgivarens ansvar att hjälpa spelaren i omställningen till ett fortsatt arbetsliv. 

Båda avtalen skriver, relativt vagt, att spelaren och föreningen ska hålla en dialog om möjliga 

kompetensutvecklande kurser och liknande som spelaren ska kunna anmäla sig till.117 Denna 

klausul är till fördel för arbetstagaren och långtgående i förhållande till den reguljära 

arbetsmarknaden; arbetsgivaren har normalt inget ansvar för att utveckla arbetstagarens kompetens 

med syfte att den ska nyttjas av en annan arbetsgivare.118 Jag anser dock att det är ett passande 

extra skydd för idrottarna, med tanke på att deras karriär hos sin befintliga arbetsgivare är så pass 

knuten till den fysiska formen och därmed även ålder. Det är i princip inte möjligt att utföra arbete 

inom kollektivavtalsområdet under hela det yrkesverksamma livet. Anställningsskyddet för 

                                                 
idrottaren på den reguljära arbetsmarknaden. Dagens Nyheter [http://www.dn.se/insidan/elitidrottare-kan-fa-svart-

med-det-vanliga-livet/] publicerad 2012-10-24, hämtad 2016-05-16. 
114 Centrum för idrottsforskning, Statens stöd till idrotten: uppföljning 2014, s. 81 och 108. 
115 Dagens Nyheter [http://www.dn.se/insidan/elitidrottare-kan-fa-svart-med-det-vanliga-livet/] publicerad 2012-10-

24, hämtad 2016-05-16. 
116 Räknat på pensionsålder 65 år, med spelare som är 40 år eller yngre då de slutar spela, se not 111. 
117 Unionen, Kollektivavtal för fotbollsspelare, 2012, punkt 10; Unionen, Allmänna anställningsvillkor för 

ishockeyspelare i SHL, 2013, 8 §. 
118 Ds 2002:56, s. 396. 
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arbetstagaren har parterna dessutom försvagat med hjälp av visstidsanställningar och borttagen 

företrädesrätt till återanställning, vilket bör balanseras med någon annan form av fördel för 

arbetstagarna. Att skapa stödjande processer för en underlättad omställning till den reguljära 

arbetsmarknaden anser jag vara ett bra komplement, även om jag inte anser att det till fullo väger 

upp de nackdelar kollektivavtalet innebär för anställningsskyddet.  

Fördelen med arbetsgivare som enligt avtal ska hjälpa sina spelare att förbereda sig för ett fortsatt 

arbetsliv blir också begränsad då endast två lagidrotter i Sverige har kollektivavtal. De andra 

sporterna där arbetstagare finns, exempelvis basket och handboll, är inte täckta av kollektivavtal 

för utövarna. Detta innebär att arbetstagarna inom resterande lagidrott varken får fördelarna med 

kompetensutvecklingen eller övriga fördelar från kollektivavtalet. Andra viktiga delar arbetarna 

går miste om inkluderar avtalad tjänstepension och extra sjukförsäkring, då idrott är en bransch 

med hög skaderisk för utövarna. Dock innebär bristen på kollektivavtal att utövarna inte heller fått 

sin anställningstrygghet bortavtalad. Förhållandet med staplade visstidsanställningar finns även i 

övriga lagidrotter119 trots att de enligt 5a § LAS efter två års anställning under en femårsperiod 

automatiskt övergår till en tillsvidareanställning. Inom idrotter utan kollektivavtal har spelarna 

därmed rätt att hävda att de, efter en viss tid, är tillsvidareanställda. Jag menar att största orsaken 

till att regeln inte tillämpas troligtvis är att varken spelarna eller föreningarna är medvetna om att 

den finns. En annan anledning kan vara att spelare och föreningar blivit så vana vid idrottens 

autonomi att det anses rimligt att deras villkor ska skilja sig från resterande arbetsmarknad.  

Idrotten är särskild från resterande arbetsmarknad. Arbetstagarna har andra anställningsvillkor, 

kollektivavtal är frånvarande inom många idrotter och utövarna saknar det skydd och de förmåner 

andra arbetstagare tar för givet. I nuläget finns ingen diskussion kring hur spelarnas arbetssituation 

kan förbättras. Tvärtom har Sveriges regering har valt att genomföra riktade åtgärder som syftar 

till att höja Sveriges idrottsliga prestationer, och därmed ge incitament till föreningarna att se till 

sina egna mål före spelarnas bästa.120 

                                                 
119 Se exempelvis diskussion kring huruvida Luleå Basket bör erbjuda Katie Bussey ett nytt avtal, trots att hon spelat 

i klubben under de tre senaste åren. Norrländska Socialdemokraten  

[http://www.nsd.se/sport/bloggar/basketbloggen/lugna-och-fina/?blog=5593896&entry=10027184] hämtad 2016-05-

16. 
120 Centrum för idrottsforskning, Statens stöd till idrotten: uppföljning 2014, s. 95-96. 
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Även om autonomin är allmänt accepterad av samhället innebär det inte att den står utanför 

rättsväsendet. Idrottens högsta skiljedomstol i Europa, Court of Arbitration for Sport (CAS), har 

länge använts för att reda ut tvister inom idrotten. Den har varit en viktig del i idrottens autonomi 

som det dömande organet. Idrottare skriver i sina individuella avtal under att rättstvister ska 

avgöras i skiljedomstol snarare än offentlig domstol. CAS autonomi från rättsväsendet har dock 

ifrågasatts nyligen. En domstol i München ogiltigförklarade ett beslut av CAS på grunden att 

skiljedomstolen inte var tillräckligt opartisk och rättssäker och gav därför arbetstagaren rätten att 

pröva sin tvist även i nationell domstol.121 Samtidigt som skiljedomstolen får kritik börjar allt fler 

idrottsutövare ifrågasätta sina villkor och ta strid i Arbetsdomstolen för att ta tillvara på sina 

rättigheter.122  

Elitidrott kanske aldrig kan bli ett jobb som vilket annat, då det fortfarande endast kan utövas i ung 

ålder och är hårt påfrestande. Jag anser dock att domen mot CAS och de ökade tvisterna i 

Arbetsdomstolen kan innebära att idrotten går mer och mer mot att bli en integrerad del av 

arbetsmarknaden. Från att tidigare inte haft några kollektivavtal alls finns avtal nu i de två största 

lagidrotterna. Den självklara autonomin ifrågasätts allt mer av såväl rättssystem som 

idrottsutövare. Idrottsföreningar har inte ansetts vara arbetsgivare till sina utövare i mer än 30 år 

och har under den tiden utvecklats som arbetsgivare. Förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare inom idrotten menar jag kommer att fortsätta utvecklas i framtiden. Föreningar 

tillämpar fortfarande inte alla reglers som ger arbetstagarna de rättigheter de enligt arbetsskydds-

lagstiftningen ska ha. Arbetstagarna inom idrotten förtjänar ett lika bra skydd som resterande 

arbetsmarknad, om än det skyddet måste utformas annorlunda för att passa verksamheten. Men 

med allt fler rättsfall som belyser problematiken i det bristande anställningsskyddet så växer 

sannolikheten för att klubbarna tvingas ta sitt ansvar som arbetsgivare. Jag menar att 

idrottsföreningarna kommer att fortsätta ta steg för att ytterligare förstärka arbetstagarnas 

anställningstrygghet och på så vis även stärka allmänhetens bild av idrott som en seriös 

verksamhet.  

 

                                                 
121 Sveriges Radio [http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=179&artikel=6068913] publicerad 2015-01-

15, hämtad 2016-05-16.  
122 Lag och Avtal [http://www.lag-avtal.se/tidningen/article3957649.ece] publicerad 15 februari 2016, hämtad 16 maj 

2016. 
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5 Slutsatser 

Uppsatsens syfte har varit att utreda hur anställningsavtalet regleras inom svensk professionell 

lagidrott jämfört med den reguljära arbetsmarknaden. Som diskuterats under kapitel 2.1 gäller 

arbetsmarknadens lagar även idrottsliga anställningar, trots att idrotten tillåtits en långtgående 

autonomi i många hänseenden. Civilrättsliga lagar, så som arbetsrättsliga lagar, aktualiseras dock 

endast när någon part i rättsförhållandet åberopar dem. Om båda parterna i ett avtalsförhållande 

ignorerar en arbetsrättslig lag kommer inte samhället åberopa lagen åt dem. Det faktum att de 

idrottsliga aktörerna accepterar att idrotten ska vara autonom får därför även en reell inverkan på 

det normsystem som i praktiken reglerar branschen. När lagstiftningen åsidosätts skapas en 

maktbalans i anställningsförhållandet som är ännu mer snedvriden till arbetsgivarens fördel än den 

som återfinns inom den reguljära arbetsmarknaden. Men faktum kvarstår att idrottsutövare, i 

synnerhet inom lagidrott, kan betecknas som arbetstagare och har därför rätt till det tvingande 

skydd arbetsrättslagstiftningen ger dem. För att skyddet ska aktualiseras gäller det dock att 

spelarna i större utsträckning känner till och åberopar sina rättigheter.  

En annan viktig skillnad mellan idrotten och den reguljära arbetsmarknaden återfinns i avtalen. 

Anställningarna är uppbyggda på tidsbegränsade anställningar. Detta innebär att arbetstagaren 

visserligen får ett starkare anställningsskydd under avtalstiden men det innebär även att 

arbetstagaren ständigt måste söka nya anställningar och aldrig är garanterad jobb. I ett samhälle 

som i övrigt är format efter tillsvidareanställningar som grund kan detta få konsekvenser för 

arbetstagaren bland annat vid bostadssökande.  

Kollektivavtal, som är en av hörnstenarna i den svenska modellen, används sparsamt inom 

idrotten. Endast två sporter har kollektivavtal och även där är det en relativt ny företeelse. 

Kollektivavtalen som finns är dessutom förvånansvärt fördelaktiga för arbetsgivaren, där parterna 

försökt att få till stånd förändrade villkor för avsked samt avtalat bort företrädesrätt till 

återanställning. Även om dessa delar av kollektivavtalet troligtvis skulle ogiltigförklaras av 

domstol skapar de en problematik, då spelarna litar på att kollektivavtalet är väl genomtänkt och 

rättsligt bindande. Detta kan ge avtalen en stor genomslagskraft i praktiken trots att de strider mot 

arbetstagarnas rättigheter.  

 Arbetstagarna inom elitidrott är med andra ord en utsatt grupp arbetstagare i den svenska 

arbetsmarknaden. Deras anställningstrygghet är bristande i förhållande till LAS, i synnerhet med 
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tanke på att branschen de arbetar i kännetecknas av korta och intensiva karriärer. Efter slutförd 

karriär måste spelaren själv söka sig till nya verksamheter där de idrottsliga kunskaperna inte 

nödvändigtvis är uppskattade som meriter.  

Jag menar dock att utvecklingen är på väg i rätt riktning. Idrottsföreningar har funnits länge men 

har endast betraktats som potentiella arbetsgivare i 30 år, en mycket kort tid jämfört med den 

reguljära arbetsmarknaden. Allt fler arbetstagare börjar nu inse sina rättigheter och väcker talan i 

Arbetsdomstolen. Idrottens egna dömande instans, CAS, börjar ifrågasättas för dess rättssäkerhet. 

Jag menar att idrotten måste fortsätta utvecklas i denna riktning för att i framtiden kunna accepteras 

i samhället som en verklig arbetsplats, där arbetstagarnas rättigheter är lika självklara som i den 

reguljära arbetsmarknaden.  

5.1 Framtida forskning 

Arbetsrättsliga frågor inom idrotten är ett mycket intressant ämne som inte diskuterats allt för 

mycket. Det finns många frågeställningar jag velat svara på genom uppsatsen men som tyvärr fick 

prioriteras bort till förmån för annat på grund av brist på såväl tid som utrymme. Nedan följer 

några av de ämnen där jag ser ett fortsatt behov av klargörande undersökningar. 

Jag hade gärna sett en undersökning där det gjordes en djupare analys av idrottens kollektivavtal 

jämfört med några av den reguljära arbetsmarknadens största kollektivavtal, exempelvis 

byggnadsavtalet. Genom att jämföra villkor där skulle idrottsavtalens fördelar och brister bättre 

kunna kartläggas för framtida förhandlingar med föreningarna. I en sådan undersökning skulle det 

även rymmas en diskussion kring varför lön inte är något som fastställs i idrottsavtalen, trots att 

lönesättning av arbetsmarknadens parter snarare än en lagstadgad minimilön är en av grunderna 

till den svenska modellen. 

Jag hade även velat göra en djupare analys av hur företrädesrätten till återanställning skulle kunna 

tänkas användas inom idrotten. Begreppet ”tillräckliga kvalifikationer” har en bred grund i praxis 

i den reguljära arbetsmarknaden, jag hade gärna läst en diskussion kring hur detta skulle kunna 

appliceras inom idrotten. Hade begreppet använts på samma sätt? Hade en målvakt ansetts ha 

tillräckliga kvalifikationer för att vara utespelare? Hade en ”rookie” ansetts vara tillräckligt 

kvalificerad inom sporten för att ta en plats från en mer rutinerad spelare? Enligt begreppet 

tillräckliga kvalifikationer får arbetsgivaren inte välja vem som ska få fortsatt anställning utifrån 

vem som kan tänkas prestera bäst på arbetsplatsen, anställningstid ska vara utgångspunkten så 
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länge arbetstagaren är tillräckligt kvalificerad för tjänsten. I en sådan diskussion hade även 

arbetsgivarens skyldighet att upprätthålla och utveckla arbetstagarens kompetens kunna 

ifrågasättas. Vilka konsekvenser får det om arbetsgivaren inte låter en anställd få speltid under en 

eller flera säsonger när det handlar om vem som ska få fortsatt anställning? 

Jag skulle även vilja undersöka idrottsmarknaden i sin helhet utifrån andra arbetsrättsliga lagar så 

som semesterlagen, arbetstidslagen, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen. Har de 

anställda rätt att vara med och besluta om vem som ska vara coach vid nyanställningar? Hur ska 

rehabiliteringskedjan användas vid idrottsskador? Hur skiljer sig arbetsmiljön inom idrotten från 

andra arbetsplatser? 

Det finns många intressanta aspekter av arbetsrätt inom idrott som förhoppningsvis kommer att 

undersökas av andra i framtiden. 
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