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FÖRORD 

 
I hela mitt liv har jag varit aktiv inom ett flertal idrotter. Jag har spelat Tennis, Ishockey och 

Fotboll. Fotbollen satsade jag länge på och spelade på hög nivå fram tills 23 års ålder. Något 

som aldrig slog mig då var det faktum att kunna ha sin idrott som sitt arbete. Självklart fanns 

det drömmar om att bli professionell. Men att få samma arbetsrättsliga skydd som exempelvis 

sina föräldrar som haft mer traditionella jobb insåg jag inte förrän senare.  

Av mina egna erfarenheter och vad jag sett hos exempelvis vänner som blivit professionella 

fotbollsspelare och hockeyspelare är att branschen är i stort behov av bättre arbetsrättslig 

reglering. Merparten av unga utövare tänker inte på att de i många lägen har juridiska 

rättigheter.  Det är absolut inget fel i att satsa fullt ut på sin idrott, speciellt inte när karriären 

går spikrakt uppåt, men vad händer om skador inträffar eller att föreningen inte längre vill 

fortskrida med samarbetet?  

Det är en resultatinriktad bransch med snabba förändringar, höga krav på utövarna och i 

många lägen hårt ekonomiskt pressade föreningar. Elitidrotten består inte bara av glamour 

och utövare med höga löner. Många klubbar slåss för sin överlevnad med tuffa ekonomiska 

krav och driver sin verksamhet under hård press från myndigheter och medlemmar. 

Idén om uppsatsen föddes när jag började studera juridik för några år sedan och jag själv som 

tidigare aktiv i en allsvensk fotbollsförening hade spelat där i två år utan varken 

kollektivavtal, anställningsavtal, skälig ersättning eller hjälp av någon som kunde ta tillvara 

på mina intressen. Jag har en förhoppning om att uppsatsen ska kunna öka förståelsen för de 

problem som jag upplever finns mellan idrottsutövare och klubb. Framförallt när det kommer 

till att reglera anställningsavtal och problemet med den oförutsägbarhet som finns när tvister 

uppstår. 

 

Jag skulle vilja framföra ett stort tack till min handledare Ronnie Eklund för konkreta 

synpunkter, givande diskussioner och konstruktiv kritik under arbetets gång. Jag vill också ge 

ett stort tack till Sven Lindvall för värdefullt material. 

I övrigt vill jag passa på att tacka vänner och familj för stöd under arbetets gång, ni är 

fantastiska! 

 

Göteborg, Maj 2016 

Max Mårtensson 
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ABSTRACT 
 

The Swedish labour law is supposed to cover all workers and give some protection for the 

employees. The law gives a certain amount of protection if the individual is an employee 

according to the circumstances in the particular situation.  

The biggest team sports in the country gives opportunities for the players to be engaged in the 

sport as a fulltime work.  The largest problem with explaining when and if an athlete becomes 

an employee is that the type of work in the area of sports is very different from normal jobs.  

Athletes have very different time schedules and rules compared to the traditional areas of 

work. So what are the characteristics of when you become an employee according to Swedish 

labour law? 

Team sports on a professional level often have players that are categorized as employees. The 

question is if this definition is suited for all professionals and when do they become 

professionals? 

Interesting in the matter is the different characteristics set by the case law and doctrine trying 

to explain an employee. In the Swedish law system is no legislated definition for an 

“employee”. The criteria for what an employee is are based on some different characteristics 

that normally give a hunch of what an employee is. Very important to remember though, is 

that different circumstances and facts in every particular case are of importance when 

deciding if the player is an employee or not. Every case has it’s own conditions and the 

evaluation should always be done in every particular situation. 

The biggest team sports in the country, especially Football and Ice hockey have collective 

agreements. It’s in these situations no discussion however there are any employer – employee 

relationship. But how is the situation in the smaller sports? And what is possible to say about 

the situation in the sports where the collective agreements are used occasionally or not at all?  

 

There is a huge difference in labour protection if the athlete is to be considered a professional 

rather than an amateur. A professional player is in most cases to be considered as a worker 

and thereby gets protection from the law. Amateurs are often without salary and to be 

considered as volunteers by the law (playing as an hobby). Amateur players don’t have any 

protection from the labour law. The hard part is where and how you can draw the line 

between professional players and amateurs? 
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Another question of great value for players to know is their labour rights and what happens 

when there is a dispute between the player and the club. 

How does the procedure for disputes actually work for players that are to be considered as 

employees of the club? 

There is another interesting question in the matter, what kind of labour protection does the 

player have in general? And what kind of court or arbitration is to be decided in a labour 

dispute?  

It seems to be no clear answer in what situations the disputes ends up in the public courts or 

when it’s decided by arbitration. There are thought to be a main rule, that in all sports disputes 

are to be resolved by arbitration. But there are sometimes cases that end up in the public 

courts. There are some different things to look at trying to seek an answer for labour disputes 

for players. A significant problem with most of these cases is that they are private and that is 

according to the rules of arbitration. This is a good solution if you look at it from a short-term 

perspective, especially for the clubs because they want to keep information secret.  But 

wouldn’t it be effective for the parties to have a long-term solution where it was possible to 

seek guidance in older precedents?  
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1. Inledning 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Idrott och lek var från början en hobby eller ett fritidsintresse som människor hade vid sidan 

av sitt vanliga arbete. Med utvecklingen har många delar av idrottsrörelsens utövare blivit 

professionaliserade. Detta har i sin tur medfört att flera av utövarna enligt lag blivit 

arbetstagare. Idrottsföreningen eller klubben har blivit arbetsgivare och ett 

anställningsförhållande mellan parterna har således kommit att påverka idrotten. 

Huvudförpliktelserna i ett anställningsavtal är att arbetstagaren förbinder sig att utföra ett 

arbete åt arbetsgivaren, som i sin tur betalar lön till den anställde.  

Nu är det visserligen inte så enkelt att alla idrottsmän eller kvinnor är att anse som 

arbetstagare, den största delen av idrottsrörelsen ägnar sig fortfarande åt idrotten som en lek 

eller en hobby. Breddidrotten har kompletterats med elitidrott och utövare har gått från 

amatörer till professionella. Elitidrottsklubbar är i regel att se som arbetsgivare och dess 

utövare som arbetstagare. 

Syftet med arbetet är att på så vis försöka visa hur den svenska arbetsrättens regler ser ut i 

relation till den svenska idrottsrörelsen. Fokus kommer att ligga på lagar och regler inom 

idrottsrörelsen och arbetsrätten, dess likheter och olikheter samt vad som händer när tvister i 

relationerna uppkommer.  

De frågeställningar jag utgått ifrån är följande; 

 

- Hur ser arbetsrättslig lagstiftning ut för arbetstagare och vad för anställningsskydd 

finns? 

- Hur ser idrottens och lagidrottens regelverk ut? 

- När blir en idrottsutövare arbetstagare? 

- Hur ser den idrottsliga tvisteprocessen ut ur ett arbetsrättsligt perspektiv? 

- Finns det något tydligt svar på ett forum för idrottsprocesser? 

 

Det finns en intention från min sida att försöka visa hur den svenska arbetsrätten ser ut för 

arbetstagare och hur den idag tillämpas inom lagidrotten. Det är också viktigt att poängtera att 

det mestadels handlar om elitidrott och situationer som följer av det. Mitt stora intresse och 

långa erfarenhet som aktiv i olika föreningar tillsammans med juridiska studier födde på 

något vis idén om denna uppsats. Jag tror det är mycket ur rättslig synpunkt intressanta 
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frågeställningar som aldrig kommer till offentlighetens kännedom. I stort sett dominerar 

skiljenämndsförfaranden den idrottsliga sektorn vilket gör att tvister på så vis hålls 

sekretessbelagda. Jag hoppas att denna uppsats i alla fall kan belysa svårigheter och problem 

som finns inom delar av idrotten, dess komplexa organisation och dess förrättsliggande.  

Problem som inom många lagidrotter skulle motivera arbetsrättsliga processer, kommer 

troligtvis aldrig till vår kännedom för att många utövare inte känner till sina rättigheter. 

Samtidigt slåss föreningar med stram ekonomi och felaktigheter i anställningsförhållanden 

sker från både föreningar och aktiva, klart är att många problem eller felaktigheter aldrig leder 

till process.  

Detta förenklas inte av att idrotten, framförallt lagidrotten inom de kommersiellt utvecklade 

och globala idrotterna styrs och/eller påverkas av internationella organisationer, aktörer och 

makthavare.  

1.2 Metod och material 
 

Jag har använt mig av en rättsdogmatisk metod, d.v.s. tillämpat rättskällorna lag, praxis, 

förarbeten och doktrin. Ämnet idrottsjuridik är en typ av rättslig särart, det är spännande men 

också komplext till den delen att material varit tämligen svårt att hitta. Material som varit 

kvalitativ nog att använda har varit begränsat. Doktrin inom området har varit begränsat vilket 

gjort att en hel del elektroniska källor har använts. Detta har på något vis inte påverkat 

trovärdigheten av mina källor då jag varit väldigt restriktiv i min bedömning av elektroniska 

källor. Jag har valt att använda mig av färre litterära verk än från början tänkt, detta mycket på 

grund av att de jag först använt har besvarat syftet mer än väl.  

Stora delar av materialet jag hämtat online har varit från olika förbunds hemsidor och därmed 

från direkt från källan.  

 

Rättsfall och förarbeten har också studerats, detta tillsammans med artiklar och tidskrifter av 

intresse för ämnet. Utöver de vanliga rättskällorna har arbetet alltså kompletterats med 

elektroniska källor, artiklar och vissa tidskrifter.  

Jag är införstådd med att viss svaghet i delar av framställningen ligger i brist på tryckta källor, 

men samtidigt har jag valt att försöka redogöra för problematik som finns inom området 

mycket på grund av den prejudikatbristen som finns på området. Det finns trots allt en 

problematik att uppmärksamma och intressanta slutsatser att dra vid analys av idrottens 

stadgar, gällande kollektivavtal och den praxis jag använt. I Arbetsdomstolen har mycket 
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intressanta rättsfall använts som behandlat frågeställningar som varit av högsta intresse när 

det kommer till frågor om arbetstagarbegreppet, anställningsförhållandet, kollektivavtal och 

bedömningar av skiljeklausuler. 

1.3 Avgränsning 
 

Ämnet arbetsrätt och idrottens organisation är väldigt brett, därför har en hel del nödvändiga 

avgränsningar gjorts. 

Uppsatsen berör i huvudsak tre områden, arbetsrätt, idrottens regler och en jämförelse dem 

emellan. Jag har valt att fokusera på arbetsrättsliga områden som anställningsförhållandet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare, upphörande av anställningsförhållandet och hur 

tvistelösningsprocessen inom arbetsrätten ser ut.  

Vidare diskuterar jag idrottens regler och institutioner i en sorts sammanfattning som 

möjligen kräver viss kunskap om det idrottsliga systemet. Jag har valt att diskutera idrotten ur 

framförallt lagidrottens perspektiv eftersom detta är av störst intresse för mina arbetsrättsliga 

frågeställningar. 

 

Jag talar om idrottens rörelse som en helhet för att sedan styra in den på elitidrott eftersom det 

i huvudsak är då arbetsrättsliga inslag blir tillämpliga på idrotten. 

Från amatörism till professionalism är något jag tryckt på att framhålla, men för att kunna 

granska tillämpningen av arbetsrätten inom idrotten och vad som händer i tvisteprocesser när 

systemen konkurrerar har krävt separata framställningar. 

Jag har också nämnt en del om internationella organ som givetvis alltid påverkar Sverige som 

medlemsstat i EU. Utöver detta finns det inom Fotbollen också internationella organ som 

påverkar, detta har också framhållits i framställningen. Fokus har legat på den svenska 

arbetslagstiftningen och de domstolar vi har här. 

Systemet är i mångt och mycket globalt eftersom idrotten är global, framförallt är elitidrotten 

många gånger kommersialiserad vilket motiverat att stora aktörer och internationella 

organisationer redogörs för i framställningen. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse 

och dess organisation är enorm.  Breddidrotten i vårt land på verkar elitidrotten i allra högsta 

grad, detta gör att en viss genomgång av idrottsrörelsen har varit påkallad. 

Konkurrens mellan regler och problematik vid tvister har hela tiden funnits som en röd tråd 

genom arbetet. Det genomgående för uppsatsen är alltså om och hur det arbetsrättsliga 

regelverket är implementerat i vår idrottsliga organisation. Med stort fokus på regler och 
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tvisteprocesser för arbetsgivare och arbetstagare, annorlunda uttryckt klubbar och spelare.  Av 

primärt intresse har varit att redogöra för tvistelösningar och hur detta går till för 

elitidrottsutövare inom de största lagidrotterna inom landet. Fokus har legat på Fotboll, 

Ishockey, Innebandy, Handboll och Bandy. Även arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer 

har varit en del av min granskning då detta är vanligare inom några av ovan nämnda idrotter, 

samtidigt som det är näst intill obefintligt inom andra. Huruvida utövarna är att anse vara 

amatörer eller professionella är något jag försökt definiera eftersom professionella idrottare i 

väldigt många fall är att se som arbetstagare. 

1.4 Disposition 
 
I avsnitt två redogör jag för en arbetsrättslig del där jag valt att fokusera på vad som är viktigt 

för att förstå min vidare framställning. Jag har sållat ut det jag har ansett vara viktigt från 

arbetsrättens områden, vilket förhoppningsvis ökar förståelsen för den senare framställningen.  

Att gå igenom vad anställningsförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare innebär, hur 

arbetstagarbegreppet definieras i svensk rättstillämpning samt de olika typer av 

anställningsformer som finns i svensk rätt har varit en förutsättning för att ge läsaren någon 

förståelse i den fortsatta läsningen. Jag har också valt att försöka förklara lite mer ingående 

vad kollektivavtal är och hur olika typer av tvisteprocesser ser ut inom arbetsrättens område. 

 

I det tredje avsnittet har jag valt att gå igenom delar av idrottens struktur, med fokus på 

Riksidrottsförbundet och vidare ner till hur det ser ut mellan enskilda utövare och föreningar. 

Störst fokus har varit på lagidrotter eftersom de varit av primärt intresse utifrån mina 

arbetsrättsliga frågeställningar. Denna del har också syftat till att klargöra skillnaderna mellan 

breddidrott och elitidrott. 

I den fjärde delen har jag försökt knyta ihop det arbetsrättsliga med mina idrottsligrättsliga 

frågor. Hur det ser ut när lagidrottare blir arbetstagare i arbetsrättslig kontext och vad det är 

som avgör huruvida utövaren kan anses vara i ett anställningsförhållande gentemot 

föreningen. Jag har vidare redovisat hur några av branschens kollektivavtal ser ut och vad för 

typ av anställningsavtal som föreligger. 

I den femte delen går jag igenom hur den idrottsliga tvistelösningsprocessen ser ut. Fokus är 

på skiljeförfaranden och varför det är skiljeförfaranden som i regel gäller för idrottslig 

process. 
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Jag har försökt att visa hur skiljeklausulers giltighet varierar, diskuterat hur långt de kan 

sträcka sig för den enskilde och sedan försökt knyta ihop detta med viss praxis på området.  

Det berörs också en del praxis i ämnet som våra allmänna domstolar har prövat med frågor 

kring skiljeklausulers giltighet. 

I den sjätte och sista delen reflekterar jag själv över mina frågeställningar och diskuterar både 

problem och fördelar med hur tvistelösningsprocessen ser ut på det idrottsrättsliga området.  

Jag har försökt lyfta fram viss problematik med tvistelösningsprocessen inom idrottssektorn 

och hoppas att uppsatsen i alla fall kan hjälpa till att driva utvecklingen framåt. Både när det 

gäller kollektivavtal men också för att enskilda utövare ska kunna ta vara på sina rättigheter 

på ett så fullgott sätt som möjligt. 

 

Metaforiskt vill jag att man ska se uppsatsen som ett trestegshopp, där det första steget är 

inledningen tillsammans med arbetsrättsliga delen, att förstå den arbetsrätt som är intressant 

för mina frågeställningar. Det andra steget är idrotten och dess struktur, att förstå elitidrotten 

och framförallt när arbetstagarbegreppet blir applicerbart på lagidrottare. Det tredje steget är 

jämförelsen mellan arbetsrätten och idrottens arbetsrättsliga frågeställningar med fokus på när 

det uppstår tvister mellan parterna. Den sista delen är själva landningen i sandgropen, här ska 

man förhoppningsvis tagit sig igenom de tre första stegen och ”landat” i svar eller 

reflektioner. 

Precis på samma sätt som trestegshopparen inte alltid kan veta om hoppet kommer bli bra, lite 

på samma vis är det när elitidrottare hamnar i tvist med sin arbetsgivare. Svaret på var en tvist 

kommer att avgöras är inte helt klart utan beror ofta på omständigheter i det enskilda fallet. 

2. Arbetsrätten 

2.1 Anställningsförhållandet 
 

För att enklast förklara vad arbetsrätt egentligen är kan man enklast börja med att förklara vad 

ett anställningsförhållande mellan en arbetstagare och en arbetsgivare är. Arbetstagare är den 

som presterar gentemot en arbetsgivare i ett anställningsavtal.1 

Ett avtal om arbetsskyldighet för en part i utbyte mot ersättning från en annan part resulterar i 

ett anställningsförhållande. Hur detta ingås kan variera men vanligast är att det regleras i ett 

skriftligt anställningsavtal. Inget hinder för ett formlöst avtal föreligger dock, i teorin skulle 
                                                
1 Sigeman, Arbetsrätten: en översikt, Stockholm 2013, s. 13. 
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avtalsbundenhet uppkomma redan genom en gemensam viljeförklaring. Detta är på samma 

sätt som i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

(AvtalsL) gällande förutsättningar för anbud och accept. Ett anställningsavtal är reglerat 

genom ett avtal mellan parter där dessa når en gemensam överenskommelse. 

 

Arbetstagare är i en svagare ställning än sin arbetsgivare och arbetsrätten i sin helhet är ett 

verktyg för att skapa en jämnare balans i avtalsförhållandet. 

En arbetstagare är alltid en fysisk person och en arbetsgivare är i regel en stat, kommun eller 

en association.2 En uppdragstagare har oftast tillgång till en egen lokal, egna verktyg och 

fakturerar vanligen via F-sedel. Tilläggas ska göras att det alltid görs en bedömning av alla 

omständigheter utifall det är en arbetstagare eller uppdragstagare eftersom detta tydliggörs 

definitivt genom rekvisit i lag och praxis. Det torde vara allmänt känt vad skillnaden på 

begreppen är, men det finns många situationer då tolkningsfrågor uppkommer. En avgörande 

faktor när man kollar på om det föreligger ett anställningsavtal är ifall huvudmannen eller 

arbetsgivaren faktiskt styr eller påtagligt samordnar arbetet för den arbetspresterande parten.3 

En stor skillnad mellan arbetstagare och uppdragstagare är att den förstnämnda fortlöpande i 

den dagliga verksamheten ställer sin arbetskraft till arbetsgivarens förfogande. Det är inte ett 

specifikt arbete (som vid uppdragsförhållanden) som ska göras, utan varierande 

arbetsuppgifter under en ofta obestämd tid. Ett uppdragsavtal utmärkts oftare av att ett visst 

resultat ska uppnås eller att uppdragstagaren säljer tjänster som ett led i att uppnå ett visst 

resultat. Det saknas som tidigare nämnt en definition av begreppet i lagtexten vilket 

egentligen inte är konstigt. I svenskt rätt ser vi arbetstagare ur ett socialt perspektiv och att 

arbetstagaren fortlöpande står till sin arbetsgivares förfogande. 

 

Vad som kan konstatera är att i gemene mans ögon utgår alltid en motprestation (vederlag) till 

den presterande parten (arbetstagaren). Jag skulle säga att alla förväntar sig någon form av 

ersättning för ett arbete som utförs. EU-domstolens praxis talar också för en extensiv tolkning 

av arbetstagarbegreppet. Detta torde ligga i linje med EU:s grundläggande princip om fri 

rörlighet för arbetstagare och en harmonisering av arbetsmarknadens regler.  Det föreligger 

även en etableringsrätt som är viktigt att poängtera eftersom både arbetstagarbegreppet och 

egenföretagarbegreppet kan framstå något otydligt. Det viktiga är att framhäva att EU i artikel 

45 och 46 Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) fastslår rätten för 
                                                
2 Backman, Idrottsjuridik; en introduktion, Lund 2008, s. 61. 
3 Sigeman, Arbetsrätten: en översikt, Stockholm 2013, s. 30. 
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arbetstagare att röra sig över gränserna och egenföretagare att etablera sig och att detta har ett 

starkt skydd. Det föreligger även diskrimineringsförbud och en självklar rätt för arbetstagaren 

eller egenföretagaren att få stanna kvar i den aktuella medlemsstaten.4 

 

Viktigt att poängtera är att det inte spelar någon egentlig roll hur parterna väljer att rubricera 

anställningsavtalet, det ska ändå göras en helhetsbedömning och analys av kriterier för att 

fastställa om ett anställningsavtal föreligger. Detta belyses bland annat i AD 2005 nr 33, där 

domstolen vid en helhetsbedömning kom fram till att det förelåg en anställning, domstolen 

förklarade att ingen större vikt lades vid hur avtalet mellan parterna var rubricerat när det vid 

en sammanlagd bedömning tydde på att ett anställningsförhållande förelåg. 

Så var också fallet i AD 2005 nr 16 där en Tv-producent efter en helhetsbedömning av ovan 

nämnda förutsättningarna ansågs vara att se som arbetstagare och inte uppdragstagare. Det är 

således de verkliga förhållandena som avgör huruvida det föreligger ett 

anställningsförhållande eller ett uppdragsförhållande. Vad parterna väljer att sätta för rubrik i 

ett kontrakt eller avtal har således ingen betydelse i huruvida ett anställningsförhållande 

föreligger eller inte.  

Självklart ställer man sig således frågan om vad för typ av helhetsbedömning som ska göras 

och vad för kriterier eller rekvisit som bör vara uppfyllda för att en sådan bedömning ska 

resultera i ett anställningsförhållandes vara eller icke vara. 

 

2.2 Arbetstagarbegreppet 
 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och Lag (1982:80) om 

anställningsskydd (LAS) är två av de viktigaste arbetsrättsliga lagarna vi har i Sverige. Det 

intressanta när det kommer till arbetstagarbegreppet är att det i Sverige inte finns något 

enhetligt lagstadgat sådant. Detta gör begreppet komplext men också intressant om man ser 

till resonemanget ovan om anställningsförhållandets vara eller icke vara. Till att börja med 

kan sägas att ett av de mest grundläggande kriterierna för arbetstagarbegreppet handlar om 

huruvida den arbetspresterande har åtagit sig att utföra ett arbete åt annans räkning. Detta ska 

också ha gjorts frivilligt och genom någon form av avtal, muntligen eller skriftligen. Ett 

anställningsförhållande kan också ha uppkommit genom ett konkludent handlade, det vill 

                                                
4 Nyström, EU och arbetsrätten, Stockholm 2011, s.124 f. 
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säga att parterna genom sitt handlande agerat så att ett anställningsavtal kan sägas ha 

uppkommit.5 

Som nämnt ovan är det en helhetsbedömning av den enskilda situationen som gäller vid 

fastställande av ett anställningsförhållande.  

I ett gammalt rättsfall hämtas än idag vägledning för att ur ett helhetsperspektiv fastställa 

huruvida ett anställningsförhållande föreligger. I NJA 1949 s. 768 läggs stor vikt vid just 

helhetsbedömningen och att den ska göras ur ett objektivt perspektiv. Typiska förutsättningar 

för när ett anställningsförhållande föreligger är när vederlag utgår mot en föreliggande 

arbetsskyldighet, när arbetet utförts under annans kontroll och för annans räkning, när det rör 

sig om ett varaktigt samarbete mellan parterna där den arbetspresterande står till 

huvudmannens förfogande, när den arbetspresterande parten är förhindrad att utföra liknande 

arbetsuppgifter för annan än huvudmannen, när huvudmannen tillhandahåller material och 

råvaror, när den arbetspresterande får ersättning för löpande utlägg inom arbetet, när den 

arbetspresterande erhåller garanterad ersättning och när den arbetspresterande i övrigt är 

socialt och ekonomiskt att likna vid en arbetstagare.6  

De ovan nämnda kriterierna kan i princip anses vara allmänt vedertagna vid en sådan 

helhetsbedömning. Vad som också talar för en sådan bedömning är att det får anses 

eftersträvansvärt att en denne ska resultera i samma resultat oberoende av vad för domstol 

eller myndighet som gör bedömningen.7 

2.3 Anställningsformer 
 

Huvudregeln i svensk rätt är att anställningsavtal gäller tills vidare. Från detta kan undantag 

göras genom tidsbegränsad anställning, allmän visstid, vikariat, säsongsarbete och ifall 

arbetstagaren fyllt 67 år. En tillsvidareanställning varar precis som det låter, tills vidare. Det 

är ingen avtalad tid för anställningens period och det krävs uppsägning för att anställningen 

ska upphöra. Anledningen till regleringen är att ge arbetstagaren ett skydd mot uppsägningar 

som saknar grund. Det krävs således saklig grund för uppsägning, vilket är uppsägning på 

                                                
5 SOU 1994:141 s.71f.��� 
6 Källström & Malmström, Anställningsförhållandet: inledningen till den individuella 
arbetsrätten, Uppsala 2013, s. 26. 
7 NJA 1982 s. 784. 
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grund av arbetsbrist eller av personliga skäl. Vilken väg en arbetsgivare väljer att gå renderar 

således i lite olika konsekvenser, eftersom rättsverkningar av detta val ser annorlunda ut.8 

 

En tidsbegränsad anställning slutar att gälla när den avtalade tiden nått sitt slut. Det krävs 

ingen uppsägning och således ingen saklig grund för uppsägning. Reglerna för denna typ av 

anställningar har mjukats upp i syfte att öka möjligheterna för arbetsgivare att anställa på viss 

tid. Dels för att unga människor lättare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden men också 

för att öka arbetsgivarens möjligheter till projektanställningar och andra typer av tillfälliga 

anställningar.9 

 

I § 4 LAS säger huvudregeln att en tillsvidareanställning är det som presumeras, men om 

arbetstagare eller arbetsgivare påstår att en tidsbegränsad anställning föreligger är det alltså 

upp till den parten att visa det. I det normala fallet ska detta regleras i ett anställningsavtal, 

vanligen genom ett datum för när anställningen upphör. Om detta inte är gjort är det alltså upp 

till någon av parterna att bevisa att en tidsbegränsning finns. Dock ska tilläggas att det i praxis 

bland annat i AD 2005 nr 117 förtydligats att det i vissa fall är helt uppenbart att en 

tidsbegränsning föreligger, trots att detta inte ställts upp i anställningsavtalet på det sätt som 

lagtexten talar om.  

Domstolen anser i detta rättsfall att arkeologerna (arbetstagarna) har arbetat på s.k. 

projektanställningar tidigare och att inga nya omständigheter har framkommit angående 

förändringar i verksamheten eller arkeologernas märkbara arbetsförhållanden (utöver en viss 

löneökning). 

Ett intressant citat från domstolen lyder enligt följande: 

 

”Arkeologerna har arbetat på samma sätt som tidigare och utan andra förändringar i 

sina villkor än att en viss löneökning skett. Det har inte framkommit att frågan om en 

anställning tills vidare skulle ha uttryckligen varit på tal för någon av dem. Staden har 

uppenbarligen inte avsett att anställa dem tills vidare.” 

 

                                                
8 Källström & Malmström, Anställningsförhållandet: inledningen till den individuella 
arbetsrätten, Uppsala 2013, s. 114. 
9 Proposition 2005/06:185 s. 38 ff. 
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Trots att LAS presumerar anställning tillsvidare och att det i annat fall krävs ett avtal om 

tidsbegränsad anställning enligt § 5 LAS finns det som ovan visat, ändå situationer när det är 

såpass uppenbart att anställningen gäller för en begränsad tid. 

Det finns också en typ av tidsbegränsad anställning som kallas provanställning. Den får gälla i 

maximalt 6 månader och används i huvudsak som en prövoperiod för båda parter. I de fallen 

varken arbetstagaren eller arbetsgivaren inte kommunicerat huruvida anställningen ska 

fortskrida efter prövotiden eller inte, gör att anställningen övergår till en tillsvidareanställning 

per automatik.10 

Det finns alltså en typ av passiv rättsverkan ifall parterna (främst arbetsgivaren) missar att 

skriftligt reglera detta i avtalet eller tala om det muntligt. Vidare finns det en anställningsform 

som heter allmän visstidsanställning, denna typ av anställning ger arbetsgivaren möjlighet att 

utan motivering anställa arbetstagare på olika tidsbegränsade anställningar. Skyddet för 

arbetstagaren ligger i att tidsperioden för anställningen inte får överskrida två år under en 

femårsperiod.11 

 

Vikariat är en annan typ av tidsbegränsad anställning som innebär att en arbetstagare anställs i 

någon annans ställe, under en tidsbestämd period. Exempelvis om den ordinarie arbetstagaren 

är mammaledig (pappaledig). Tanken är att vikarien ska anställas i anknytning till någon 

arbetstagare som försvinner, men av organisatoriska skäl i arbetsgivarens organisation kan 

detta ruckas på. Exempelvis kan en organisation av strategiska skäl dela upp en ordinarie 

tjänst i två nya tjänster med målet att öka effektiviteten i bolaget. Detta renderar följaktligen i 

en anställning av två nya arbetstagare i den ordinarie arbetstagarens ställe, d.v.s. dennes tjänst 

övergår från en heltid till två deltidstjänster. 

Tvåårsskyddet som ovan nämndes, finns även för vikarier, d.v.s. att denne inte får vara 

anställd mer än två år under en femårsperiod. Det finns dock tillfällen då arbetsgivaren hittar 

kreativa lösningar med vikariat och allmän visstid så att arbetstagaren i realiteten är anställd 

fyra år under en femårsperiod.12 Detta har dock från lagstiftaren sida särskilt utträtts och man 

försöker motverka på varandra följande visstidsanställningar.13 I § 5 LAS sista stycket anges 

                                                
10 Källström & Malmström, Anställningsförhållandet: inledningen till den individuella 
arbetsrätten, Uppsala 2013, s. 116. 
11 Prop. 2006/07:111, s. 23f. 
12 Källström & Malmström, Anställningsförhållandet: inledningen till den individuella 
arbetsrätten, Uppsala 2013, s. 116f. 
13 DS 2012:25. 
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att om arbetstagaren varit anställd som allmän visstid i sammanlagt mer än två år, eller som 

vikare ska detta övergå till en tillsvidareanställning. 

Projekt och säsongsanställningar i samspel med vikariat eller allmänna visstidsanställningar 

tros förekomma en del i praktiken. Tilläggas ska göras att det inte är olagligt i den mån 

arbetsgivaren beaktar rätt tidsramar och kommunicerar enligt de rekvisit som anges i LAS. 

 

Det finns inget lagstadgat huruvida arbetsgivaren måste fylla ett arbetsbehov med 

stadigvarande tillsvidareanställd personal. I praktiken kan arbetsgivaren efter knappt två år ta 

in en ny vikarie och låta den arbetstagaren arbeta i två år. Detta anses inte vara ett 

kringgående av lagreglerna eftersom syftet (om väl preciserat i anställningsavtalet) med 

tidsbegränsade anställningar är en möjlighet för arbetsgivaren att anställa på en bestämd 

avtalad tid.14  

 

När vissa regler i LAS skärptes år 2007 och 2008 tryckte lagstiftaren just på 

informationsskyldighet från arbetsgivaren. Många av förändringarna i LAS skärpte 

arbetsgivarens skyldighet att exempelvis informera tidsbegränsat anställda om lediga 

tillsvidaretjänster. Att informera om grunden eller egentligen allt ”av väsentlig betydelse för 

anställningsavtalet eller anställningsförhållandet” preciserades i och med lagändringen. Denna 

skärpning var således en utvidgning av informationsskyldigheten för arbetsgivaren.15  

2.4 Kategorier av arbetstagare  
 

I Sverige har det från politiskt håll funnits en strävan att stifta lagar inom arbetsrättsområdet 

som går att applicera på alla typer av arbetstagare.  Generellt sett ser det så ut med några 

undantag. Det kanske viktigaste undantaget är för offentligt anställda inom statlig verksamhet 

som lyder under lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA).16 Redan i en av våra 

grundlagar, Regeringsformen går att utläsa att statligt anställdas rättsställning regleras genom 

lag, vilken allt som oftast är LOA.17 

 

Av intresse är begreppen tjänstemän och arbetare som i många andra länder är tydligt 

definierade begrepp i lag. I Sverige finns inte denna lagstiftning på samma sätt, även om 
                                                
14 Adlercreutz & Mulder, Svensk Arbetsrätt, Stockholm 2013, s. 197 f. 
15 Prop. 2005/06: 185. 
16 Sigeman, Arbetsrätten: en översikt, Stockholm 2013, s. 34.  
17 SOU 2008:125. s. 48. 
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begreppen tjänstemän och arbetare till viss del används i praktiken. Det ska nämnas att det 

finns arbeten med olika hög organisationsgrad vilket talar för en uppdelning mellan 

begreppen. I svensk lagstiftning finns inte en tydlig särskiljning, däremot kan och regleras 

skillnaderna ofta genom kollektivavtal. Detta ställs mot att delar av Sveriges 

kollektivsavtalsregleringar ofta väljer att kategorisera tjänstemän och arbetare likadant, vilket 

får till konsekvens att det inte alltid finns några egentliga skillnader som i praktiken har 

rättslig verkan.18  

Under senare år har den offentliga sektorn konkurrensutsatts mycket på grund av politiska 

skillnader i regeringsstyre. Detta har öppnat upp möjligheten för privata aktörer att driva 

tidigare statligt styrd verksamhet. Denna förändring torde inte vållat Sverige några större 

arbetsrättsliga problem eftersom skillnaderna i lagstiftningen inte är speciellt påtagliga mellan 

offentlig och privat sektor. 

Det är inte vidare märkligt att det är så, eftersom lagstiftarens mål från början var att 

skillnaderna inte skulle vara märkbara och att den arbetslagstiftning som finns ska vara 

applicerbar på i princip alla arbetstagare. Att samma rätt tillfaller såväl privat som offentligt 

anställd tycks fått stor genomslagskraft inom svensk rätt.19 

 

LAS är en tvingande lag som ibland kan åsidosättas till vissa delar (dispositiv) genom 

kollektivavtal eller genom undantagsmöjligheter som är reglerade i lagen. 

Tjänstemän och arbetare har funnits med som uttryck historiskt sett, en skillnad görs på 

begreppen inom den privata sektorn i jämförelse med den offentliga sektorn, detta sker 

vanligen genom kollektivavtalsregleringar. 

 

2.5 Kollektivavtal 
 

Kollektivavtal är ett sätt för marknaden och branscher att till viss del frångå LAS. LAS är en 

lag om anställningsskydd för arbetstagaren och den har ett skyddande syfte för den ”svagare 

parten” i avtalsförhållandet. Arbetsgivaren kan i regel inte avstå från sina förpliktelser enligt 

LAS för att denne överenskommer om detta med arbetstagaren.  

                                                
18 Källström & Malmström, Anställningsförhållandet: inledningen till den individuella 
arbetsrätten, Uppsala 2013, s. 34. 
19 Aa, s. 33 f. 



 20 

Däremot kan arbetstagaren komma överens med arbetsgivaren om bättre förmåner än vad 

lagen talar om. En sådan överenskommelse är bindande och detta sker ofta i praktiken. Lagen 

är ett skydd för arbetstagaren, anställningsavtalet får alltså inte regleras med lägre krav än vad 

lagen anger.20  

För att enklast förklara vad ett kollektivavtal är kan man säga att lagstiftaren vill ge 

arbetsmarknadens parter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer rätten att till viss mån 

anpassa arbetsvillkoren till arbetsmarknadens dynamiska förhållanden. 

Kollektivavtal sluts på central nivå, regional nivå och lokal nivå. Kollektivavtal sluts mellan 

arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer. För att ett kollektivavtal ska vara 

gällande krävs det att fyra rekvisit är uppfyllda. Det ska vara ett avtal, som är skriftligt, som 

ingåtts av behöriga parter och som har ett visst innehåll.  

Den skriftliga formen är av yttersta vikt, detta formkrav innebär att det i skrift ska ha 

undertecknats av berörda parter för att uppnå giltighet. Anbud- accept-modellen som gäller 

för avtalslagen (avtalslagens anbud-acceptmodell innebär i enkelhet att ett avtal kommer till 

när en anbudsgivare avger ett korrekt anbud som accepteras av motparten) förekommer också 

i dessa förhandlingar.21  

Eventuella kommentarer som bifogas till ett avtal gäller som avtalsinnehåll om detta var 

parternas avsikt vid förhandlingen och undertecknandet av avtalet.  

 

Arbetsgivaren måste tillämpa de rådande kollektivavtalsvillkor som arbetsgivaren skriftligen 

undertecknat inom den aktuella branschen, detta regleras i § 6 MBL. 

Det finns undantag från detta, exempelvis ensamföretagare som inte har anställda men som 

trots detta blir arbetsgivare i MBL:s mening. Även myndigheter intar en särställning från 

vanliga arbetsgivarorganisationer och tecknar därmed kollektivavtal för statens räkning. 

Slutligen bör nämnas att kollektivavtalen reglerar vissa typer av villkor i 

anställningsförhållandet. Anställningsvillkor för arbetstagare som lön, arbetstid och semester 

regleras i princip alltid i avtalen. Bestämmelser i övrigt om förhållandet mellan arbetsgivare 

och arbetstagare (anställningsförhållandet) kan i många fall (det som LAS tillåter) regleras 

ytterligare genom kollektivavtal. Detta visar att kollektivavtalen många gånger är väldigt 

omfattande men kräver lagstöd genom LAS för att uppnå legalitet. Förhandlingsutrymmet är 

                                                
20 Wästfeldt, Bäckström, Wulkan & Åström, Anställningsskyddslagen med kommentar, Lund 
2011 s. 34 f. 
21 Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, Stockholm 2014, s. 75. 
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relativt stort just av anledningen att parterna ska kunna reglera anställningsavtalet efter 

rådande förhållanden på den aktuella arbetsmarknaden och branschen.22 

2.6 Avveckling av anställning 

 

Det finns tre typer av upphörande av anställning, avskedande, uppsägning och frånträdande. 

Uppsägning kan ske både från arbetsgivarens och arbetstagarens sida. Anställningsskyddet i 

LAS riktas i huvudsak till tillsvidareanställningar men gäller även i viss mån för 

tidsbegränsade anställningar. Vanligen upphör en tidsbegränsad anställning vid slutet av den 

avtalade tiden vilket gör att uppsägningstider och uppsägningar inte aktualiseras på samma 

sätt som vid tillsvidareanställningar. En tillsvidareanställning löper på obestämd tid och för att 

avsluta en sådan krävs att en uppsägning, avskedande eller ett frånträdande sker. 

Uppsägning är en ensidig rättshandling som sker från arbetstagarens eller arbetsgivarens sida. 

Det krävs således inte något samtycke från båda parter för att en uppsägning ska få verkan.23  

 

Nämnas bör att uppsägningstider varierar kraftigt beroende på anställningstidens längd, 

eventuella kollektivavtal och vad som är överenskommet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Minst en månads uppsägningstid är huvudregeln enligt § 11 LAS, läser man 

vidare i lagen ser man i vilka situationer arbetstagaren har rätt till längre uppsägningstid. Ofta 

förekommer en längre uppsägningstid än vad lagen anger vilket är tillåtet om det är till 

arbetstagarens fördel.24   

 

Avskedande är den strängaste typen av avvecklande och kräver inte någon form av 

uppsägningstid. Om kraven på ”saklig grund” för en uppsägning får anses vara högt satta 

krävs det än mer för ett avskedande, eller allvarligare omständigheter för att en arbetsgivare 

med giltiga skäl ska kunna avskeda en anställd. Avskedande kan komma i fråga när 

arbetstagaren ”grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren” enligt § 18 LAS. 

 

Ett avskedande kan jämföras med vad som inom andra juridiska områden kallas ”hävning”. 

Ordvalet hävning användes ofta i tidigare språkbruk och viss lagtext och kunde då jämföras 

med ett avskedande och en uppsägning. En sammanblandning av dessa ord torde dock spelat 
                                                
22 Adlercreutz & Mulder, Svensk Arbetsrätt, Stockholm 2013, s. 116 f. 
23 Aa, s. 204. 
24 Wästfeldt, Bäckström, Wulkan & Åström, Anställningsskyddslagen med kommentar, Lund 
2011 s. 168. 
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mindre roll eftersom någon uppsägningstid sällan kom i fråga, vilket i praktiken gjorde att en 

uppsägning och ett avskedande ledde till samma sak. Men så är alltså inte läget idag med 

tanke på de relativt stora skillnaderna i innebörden av en uppsägning kontra ett avskedande.25  

Gällande avskedande finns det mycket praxis och många diskussioner om vad som faktiskt 

krävs för att ett avskedande ska vara befogat. För att exemplifiera vad som krävs kan nämnas 

vad som sägs i förarbetena till LAS. Det krävs att arbetstagaren ska ha ”gjort sig skyldig till 

ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen skall behöva tålas i 

något rättsförhållande”.26 

2.7 Tvister i arbetsrätt 
 

Ofta är det frågor om lagregler, tolkning av lagregler och tolkning av avtalsförhållanden 

mellan parterna. Tolkning eller tillämpning av lagregler renderar många gånger i tvister och 

förhandlingar som ofta tenderar att hamna i någon form av rättslig process. Rättsliga instanser 

i arbetsrättsliga frågor är Tingsrätten, Arbetsdomstolen och avgörande genom skiljedom.27 

Tvister som rör förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras i lagen (1974:371) 

om rättegången i arbetstvister (arbetstvistlagen). Tvist om kollektivavtal eller annat 

förhållande mellan arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller dess medlemmar tas upp av 

Arbetsdomstolen. Exempel på annat förhållande kan vara att parterna tvistar om något som 

angår en arbetsplats där kollektivavtal gäller.  

Tvister för oorganiserad part hamnar istället i allmän domstol, Tingsrätten som första instans 

med Arbetsdomstolen som överinstans. För prövning i överinstans krävs att Arbetsdomstolen 

beviljar prövningstillstånd.28  

Tanken är att Arbetsdomstolen ska vara domstol i mål av principiell betydelse ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv. Oftast torde detta vara mål där arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer är part. Mål som tas upp av Arbetsdomstolen eller tingsrätten ska 

innan prövning i sak tas upp till förhandling och grundligt utredas där enligt 4 kap. § 7 och 5 

kap § 1 arbetstvistlagen.  

I de fall när en arbetstagare är oorganiserad får denne väcka talan i allmän domstol. Samma 

princip gäller om en arbetsgivare saknar fackligt stöd, det är i det läget tingsrätten som tar upp 

                                                
25 Adlercreutz & Mulder, Svensk Arbetsrätt, Stockholm 2013, s. 204. 
26 prop. 1973:129 s. 149. 
27 Adlercreutz & Mulder, Svensk Arbetsrätt, Stockholm 2013, s. 144. 
28 Aa, s. 145. 
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tvisten som första instans. Utifall parterna är missnöjda med domen i tingsrätten finns det en 

överklagandemöjlighet till Arbetsdomstolen. 

 

Arbetsdomstolens dom är ett slutligt avgörande av tvisten vilket gör att det inte finns någon 

överklagandemöjlighet vidare från Arbetsdomstolen.29 

Tvister i Tingsrätten karakteriseras ofta av att enskilda parter för talan, att tvisteförhandla 

innan tingsrättsförfarande är något som görs i undantagsfall, till skillnad från vid 

Arbetsdomstolen där det är en förutsättning. Målet är ofta sämre förberett och mindre utrett 

när det anhängiggörs vid Tingsrätten, detta har lagstiftaren reglerat genom möjligheten till 

överklagande hos Arbetsdomstolen.  

Med möjligheten till överprövning menar man att sådan möjlighet finns, men att en sådan 

prövning inte är en självklarhet eftersom det krävs prövningstillstånd för att få saken prövad 

av Arbetsdomstolen.30 

2.8 Tvister genom skiljeförfarande 
 

Om parterna istället kommer överens om att tvist ska lösas genom skiljeförfarande görs detta 

oftast innan tvisten uppkommit enligt Lag (1999:116) om skiljeförfarande. Parterna skriver en 

skiljeklausul i avtalet eller kommer överens om att en skiljeklausul ska gälla vid en eventuell 

tvist. En av de huvudsakliga fördelarna med ett skiljeförfarande är att tvisten löses snabbare 

än i en vanlig rättegångsprocess. Tydligast illustreras detta av att ett avgörande i skiljedom 

sker utan möjlighet till överklagan. Det är alltså ett eninstansförfarande och används gärna 

mellan bolag och parter inom affärsverksamhet där ett skyndsamt avgörande i princip alltid är 

att föredra. En annan fördel med ett förfarande i skiljedom är att skiljemännen utses av 

parterna själva. Parterna kan alltså med hjälp av sakkunnigt utvalda få en mycket kunnig 

expertis inom branschen som förhoppnings avgör tvisten på ett för parterna så rättvist och bra 

sätt som möjligt. Tanken är i alla fall att erfarenhet och branschvana ska spegla domslutet.  

 

Specialkompetens kommer högst troligen oftast leda till ett snabbare och mer tillfredställande 

resultat för aktörerna. En tredje tydlig fördel som parterna får genom ett skiljeförfarande är att 

domskäl och domslut hålls sekretessbelagda. Avgöranden blir inte offentliga handlingar, 

                                                
29 www.domstol.se/Tvist/vanliga-Tvister/Arbetstvist, citerad 2/7 2015. 
30 Adlercreutz & Mulder, Svensk Arbetsrätt, Stockholm 2013, s. 163. 
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känsliga uppgifter och andra för företagen viktig information kan på så sätt hållas hemliga 

istället för att bli offentliga. Det krävs för sekretess enligt praxis, exempelvis NJA 2000 s.538 

att en sådan överenskommelse om tystnadsplikt ska ha träffats för att sekretess ska gälla. En 

ytterligare fördel med ett avgörande enligt skiljeförfarande är att skiljemännen som är domare 

i tvisten, inte behöver beakta traditionella processuella principer så som koncentration, 

muntlighet och omedelbarhet. Förfarandet kan således ske på ett snabbare och enklare sett 

eftersom de kan vara mer flexibla än vid en vanlig domstolsförhandling.31 

 

Det finns också nackdelar när det kommer till att avgöra tvisten genom skiljeförfaranden. 

Bland annat får parterna själva stå kostnaderna för skiljemännen, vilket är en viktig skillnad i 

jämförelse med processer vid allmänna domstolar. Skiljemännen är oftast tre personer som 

ska ha skäligt betalt för sitt arbete. Betalningsansvaret är solidariskt för parterna, vilket 

betyder att skiljemännen kan kräva betalning av båda parter.  

Det kan sluta med att en part, exempelvis förlorande parter får stå hela kostnaden (vilket 

också normalt gäller i vanliga tvister). Men det finns också de lägen när en av parterna saknar 

tillgångar, då får den andra parten stå för hela kostnaden vare sig denne hade framgång i 

processen eller inte. 

 

En annan nackdel värd att nämna är att eninstansförfarande jag nämnde ovan inte bara är 

fördelaktig. Det kan också anses vara negativt, nackdelen med att inte materiellt kunna 

överklaga en dom. Felaktig bevisföring eller att skiljemännen tillämpat den materiella rätten 

fel berättigar nämligen inte till ett överklagande. Med andra ord försvinner stora delar av 

rätten till överprövning om parterna ingått ett avtal om att använda en skiljeklausul. Detta 

anser vissa kritiker av skiljedom att det tummar lite på rättssäkerhetsprincipen om en rättvis 

prövning eller i alla fall att alla ska ha rätt överprövning.32  

Det är bara formfel som kan grunda en ogiltighet enligt § 33 lagen om skiljeförfarande. 

Parterna kan också föra en klandertalan för att få skiljedomen hävd helt eller till en viss del 

enligt § 34, dock gäller detta också vid formfel. Klandertalan kan inte föras mot 

skiljemännens sätt att tillämpa lagen eller på grund av bevisföringen i målet, precis som det 

inte går att föra någon ogiltighetstalan på de grunderna.  

 

                                                
31 Kvart & Olsson, Tvistelösning genom skiljeförfarande: en handledning till lagen om 
skiljeförfarande, Stockholm 2012, 35. 
32 Aa s. 37 f. 
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2.9 EU och Arbetsrätt 
 

Med tanke på Sveriges medlemskap I EU måste något också nämnas om vad detta innebär för 

arbetsrätten. EU-rättsliga arbetsrättsregler blir tillämpliga precis som all annan lagstiftning 

inom de områden där Sverige genom sitt medlemskap överlåtit delar av sin suveränitet till 

EU. Fri rörlighet för arbetstagare var en av grundbultarna redan i det första EEG-fördraget 

från 1957. Lissabonfördraget som trädde i kraft 1 december 2009, har fördragen fått namnen 

FEUF (fördrag om Europeiska unionens funktionssätt) och EUF (fördrag om Europeiska 

unionen). Rättighetsstadgan som tidigare inte var juridiskt bindande och som reglerade bland 

annat sociala rättigheter fick i och med Lissabonfördragets inträde samma rättsliga verkan 

som fördragen i sig.33  

 

Att EU rätt och svensk rätt präglas inte bara av effektivitet och kongruens utan också av 

svårigheter är definitivt ett faktum. I vilken utsträckning EU-rättens genomslagskraft gäller är 

i alla lägen inte helt klart. Frågor finns om hur EU-rättens direkta tillämplighet och verkan 

kan göras gällande av enskilda rättssubjekt. En annan fråga som knyter an till tidigare 

diskuterade kollektivavtal är huruvida kollektivavtal räcker som genomförande av direktiven 

eller inte. Den svenska modellen som utgår från centralt reglerade avtal som sedan 

detaljregleras på lokal nivå är inte i alla lägen att se som ett genomförande av EU rätten. Detta 

ska nämligen enligt praxis i EU-domstolen inte räcka eftersom avtalen inte är allmängiltiga, 

kollektivavtal riktar sig endast till medlemmarna och kollektivavtalsparterna.34 

 

EU-rätten inkorporeras vanligen genom att nationella domstolar, Tingsrätterna och 

Arbetsdomstolen tillämpar de EU-rättsliga normerna. EU-domstolen och nationella domstolar 

är helt skilda från varandra på så vis att Arbetsdomstolen är högsta instans för att få en 

arbetsrättslig tvist avgjord. Däremot finns det möjlighet för exempelvis Tingsrätten som första 

instans att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen, detta kan göras enligt artikel 267 

FEUF i lägen när detta behövs för att tillgodose EU-rätten i den nationella rätten. Denna 

möjlighet är att se som en möjlighet för Tingsrätten. Detta är att jämföra med 

Arbetsdomstolen som i dessa typer av tvister är högsta instans och som sådan måste inhämta 

                                                
33 Adlercreutz & Mulder, Svensk Arbetsrätt, Stockholm 2013, s. 40 f. 
34 Aa, s. 44. 
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sådant förhandsavgörande vid behov. Det ska göras ex officio just av anledning att EU-rätten 

ska få genomslagskraft i situationer när det således krävs. 

Även om parterna yrkar att förhandsavgörande ska inhämtas är det upp till nationell domstol 

att göra detta eller inte. Om EU-rätten inte respekteras av nationella domstolar finns det 

möjlighet enligt artikel 258 FEUF för EU-kommissionen att väcka talan mot en medlemsstat 

”som underlåtit att uppfylla en skyldighet enligt fördragen”.35 

3. Idrottens struktur 

3.1 Inledning 

 

Till att börja med ska poängteras att idrott generellt sett är Sveriges största folkrörelse med 

över 2,8 miljoner medlemmar. På så vis är det enkelt att förstå att idrott engagerar oerhört 

många människor i vårt land. I Sverige finns det runt 20 000 aktiva föreningar med 650 000 

aktiva ledare som arbetar ideellt. Riksidrottsförbundet är en ideell förening i sig och basen 

utgörs av självständiga föreningar. Föreningarna är sedermera samlade i specialidrottsförbund 

som utgår från vilken typ av idrott som är aktuell.36  

Huvudorganisationen utgörs av Riksidrottsförbundet och specialförbunden är medlemmar i 

huvudorganisationen. Riksidrottsförbundet beskriver sig själva som en slags 

paraplyorganisation som ska stödja, leda och företräda idrotten i alla former. 

Riksidrottsförbundet är ytterst ansvarigt för att fördela statens anslag till idrottsrörelsen, 

företräda idrotten i kontakt med statliga myndigheter, samordna idrotten i dess 

värdegrundsfrågor, stimulera specialförbunden i dess utveckling idrottsligt och 

kunskapsmässigt samt i det stora hela ta vara på det svenska idrottsliga arvet.37  

 

Föreningsfriheten i Sverige är grundlagsstadgad i 2 kap 1 § p5 (1974:152) om ny 

regeringsform vilket innebär att enskilda har rätt att sluta sig samman för allmänna eller 

enskilda syften. Föreningsfrihet möjliggör en viss typ av autonomi och självbestämmanderätt 

för idrottsföreningar men detta måste sättas i relation till traditionella rättsregler. Det är inte 

per automatik så att idrottsrörelser och föreningsfriheten skapar en självbestämmande rörelse. 

Den traditionella rättsordningen är vad som möjliggör idrottsrörelsens till viss del 

                                                
35 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:12012E/TXT, citerad 2/4 2016. 
36 http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/, citerad 4/7 2015. 
37 http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/OmRF/, citerad 4/7 2015. 
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självbestämmande i sig och det är mellan dessa motstående intressen en avvägning måste 

göras.38  

 

När en enskild person som medlem i en idrottsförening verkar för föreningens ändamål följer 

den också överordnade idrottsförbunds regelverk. Ett belysande exempel är fotbollens 

organisation. När individiden verkar som medlem för en förening har spelaren per automatik 

och på civilrättslig grund ett medlemskap i föreningen. Detta i sin tur sätter igång ett helt nät 

av organisationer som berörs av medlemskapet. Spelaren blir medlem i en förening, 

föreningen är i sin tur medlem i ett distriktsförbund, exempelvis Göteborgs Fotbollsförbund. 

Göteborgs fotbollsförbund lyder i sin tur under ett specialidrottsförbund, Svenska 

Fotbollsförbundet som sedermera lyder under Riksidrottsförbundets stadgar. Slutligen faller 

detta nationella nätverk under internationella organisationer, Sveriges Fotbollsförbund är 

anslutet till det internationella specialidrottsförbundet Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) och internationella olympiska kommittén (IOK).39  

Man bör se det hela som en av pyramid, där kedjan av åtaganden från stora internationella 

organisationer ner till nationella distriktsförbund får verkningar ända ner till den enskilde 

idrottsutövaren.40  

Avtalsrätten och den generella rätten samverkar alltså med det idrottsrättsliga, detta faller 

tillbaka på att idrottsjuridik som definition behöver rättsliga regler i grunden för att själv 

existera som en juridisk särart.41  Vidare ställs höga krav på att idrottsjuridiska normer och 

regler uppfyller den rättssäkerhetsprincip som finns inom all typ av rättstillämpning, 

exempelvis principer om förutsebarhet, tydlighet, och legitimitet.42  

Ser man till normhierarkin mellan generella regler och idrottsrättsliga regler är det de förra 

som har företräde vid en eventuell lagkonflikt, de visar inte bara det faktum att generella 

rättsregler och idrottsrättsliga rättsregler samverkar, de rättsliga reglerna är en förutsättning 

för att idrottsrättsliga regler kan existera och på så sätt verka och tillämpas.43 

 

                                                
38 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 39. 
39 Backman, Idrottsjuridik – en introduktion, Lund, 2008, s. 27. 
40 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s 61. 
41 Aa, s. 27. 
42 Aa, s. 29. 
43 Aa, s. 27 f. 
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3.2 Riksidrottsförbundet 
 

Det mest övergripande idrottsförbundet i landet, Riksidrottsförbundet är vad som 

kännetecknar hela vår idrottsrörelse. Riksidrottsförbundet verkar med andra ord för alla 

utövare som organiserar sig idrottsligt via en förening. I sina stadgar beskriver det idrott som 

”fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera”. De stadgar 

vidare att idrott gäller ”träning och lek, tävling och uppvisning”.44  

Riksidrottsförbundets stadgar beskriver de närmare tre miljoner människor i vårt land som är 

aktiva inom en idrottsrörelse. Även så kallat passiva medlemmar och stödmedlemmar faller 

under förbundets stadgar. 45 

Som ovan nämnt är det inte bara de fysiska personerna som utövar idrott som ensamt tillhör 

idrottsrörelsen utan den består också av ett stort antal olika juridiska personer. Alla de 

förbund som verkar under riksidrottsförbundet, d.v.s. idrottsföreningar, specialidrottsförbund 

(SF) och distriktsidrottsförbund (SDF) är således en del av Riksidrottsförbundet.  

Organisationen för hela idrottsrörelsen med Riksidrottsförbundets som högsta organ 

behandlar all typ av idrott. Vi talar alltså om ungdomsidrott, vuxenidrott och framförallt om 

breddidrott och elitidrott. Det som skiljer de två sistnämnda åt är att den senare går ut på 

prestationsförbättring och är väldigt resultatinriktad medan den förra utgår ifrån hälsomässiga 

och välbefinnande ändamål.46 

Det finns två principer som egentligen hela den svenska idrottsrörelsen är uppbyggd och 

organiserad utifrån. Den första är sammanhållning, riksidrottsförbundet och dess olika 

förbund har gemensamma värderingar och mål med all typ av idrott. Idrottssverige värnar om 

sammanhållningen mellan alla former av idrott eftersom detta är utvecklande för både 

bredden och eliten. Den andra principen handlar om självstyre, det vill säga att varje 

specialidrottsförbund ansvarar för sin egen idrott och dess ambitionsnivå. Poängteras ska 

dock göras att som tidigare förklarat lyder alla förbund ändå under Riksidrottsförbundets 

stadgar och dess regelverk så principen om självstyre är ändå på något sätt villkorad.47  

 

                                                
44 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_68650/cf_394/RFs_stadgar_2015.PDF, citerad 3/5 
2016. 
45 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 120. 
46 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_68650/cf_394/RFs_stadgar_2015.PDF, citerad 3/5 
2016. 
47 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_29186/cf_394/For-framtids-segrar.PDF, s. 25, citerad 
1/7 2015. 
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Stadgarna hos Riksidrottsförbundet syftar till att verka som en röd tråd genom alla 

organisationer under detta, som tidigare nämnt är det en paraplyorganisation som SF, SDF 

och föreningar faller in under. Skyldigheter och rättigheter som Riksidrottsförbundets 

stadgemall sätter upp har en normativ verkan och dess innehåll ska respekteras i frågor 

gällande exempelvis medlemskap och tävling. Omfattningen av skyldigheterna för respektive 

förening skiljer sig givetvis åt beroende på vilken idrott och förening det handlar om.48  

 

Självstyre för en förening faller tillbaka på en av grundprinciperna för Riksidrottsförbundets 

organisation, viktigt att förstå är att detta samverkar med principen om sammanhållning. 

Riksidrottsförbundets stadgar ger befogenhet till föreningarna att vara självstyrande så till 

vida att de respekterar överordnade organs stadgar, tävlingsregler och principer.49  

 

Riksidrottsförbundet har som alla andra myndigheter en skyldighet att följa grundläggande 

juridiska principer som lojalitetsplikt, likhetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Den 

generella rätten, alltså ”vanlig” lag påverkar med andra ord alltid idrottsrörelsen i dess 

funktion som juridisk särart. Avtalsrättsliga grundsatser, arbetsrättsligt skydd, 

associationsrättsliga tvingande regler är några exempel på grundläggande juridiska krav som 

den generella rätten ställer upp för föreningar och dess verksamhet.50  

3.3 Elitidrott 
 

Elitidrott är en elitistisk gren av breddidrotten, eller annorlunda uttryckt är elitidrott en väldigt 

resultatinriktad idrott. Idrott som helhet faller under en bred definition samtidigt som elitidrott 

är en typ av idrott som inriktar sig mer på tävling och resultat. 

Det finns olika uppfattningar om vad elitidrott egentligen är, i Sverige finns det ingen 

bestämd definition om detta. Det tycks dock finnas en entydighet när det kommer till att 

elitidrott inbegriper någon form av tävlingsmoment. Tävlingsmomentet är en förutsättning för 

att det ska handla om elitidrott istället för breddidrott. Detta tillsammans med att elitidrottare i 

                                                
48 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 131. 
49 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_29186/cf_394/For-framtids-segrar.PDF, s. 26., citerad 
1/7 2015. 
50 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 121. 
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regel är ”de allra bästa” inom sina sportgrenar ger oss en uppfattning om av vad elitidrott 

faktiskt är.51 

 

Vad för typ av tävling och vilka som faller inom elitidrottsbegreppet är också relativt oklart. 

Det mest intressanta i denna sammanställning är i vilka fall idrotten kan sägas bli 

professionaliserad och på så vis till vissa delar eller till sin helhet faller in under civilrättens 

(framförallt arbetsrättens) område. 

Jag kommer att återkomma till detta nedan med fokus på arbetsrättsliga frågeställningar och 

tvistelösningar. Jag vill lyfta fram en definition av elitidrott som jag tycker på ett bra sätt 

beskriver idrotten som en rättslig särart. Detta blir av intresse för en vidare förståelse i 

fortsättningen av framställningen. Maja Uebel som är chef för idrottsutveckling på 

riksidrottsförbundet säger:52  

 

”Idrottskulturen har givetvis drag som också finns i andra kulturella gestaltningar av 

människans ständiga behov att uttrycka sig själv, söka mening och utforska 

förutsättningar för ett gott och stimulerande liv. Men det finns också drag som är 

särskiljande. Ett viktigt särskiljande drag i idrottskulturen är just dess tävlingsmoment 

som utgör själva kärnan i den logik som bygger upp all tävlingsidrott och som också 

skapar de villkor som gäller för hur den idrottsliga eliten formas. Jag 

uppmärksammar att eliten formas genom en naturlig prestationsbaserad process som 

måste kunna upprepas och som är relationell till den idrottsliga kontext, i vilka 

prestationerna får sin egentliga innebörd.” 

4. Arbetsrätt och idrott 

4.1 Inledning 
 

Idrotten har historiskt sett präglats av amatörism vilket också går hand i hand med idrotten 

som lek eller hobby. Inom elitidrotten är det övervägande semiprofessionella eller 

professionella utövare som är aktiva. Merparten av de utövare som håller på med elitidrott 

                                                
51 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_29186/cf_394/For-framtids-segrar.PDF, s.14, citerad 
6/ 2015. 
52 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_33837/cf_394/Eliten_e_liten-_men_vaxer.PDF, citat 
6/7 2015. 
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faller utanför amatörbegreppet. Detta styrs helt av vilken idrott som är i fråga, vilken 

omfattning det gäller och huruvida den aktive får ekonomisk ersättning för sina prestationer 

eller inte. Precis som i alla arbetsrättsliga situationer måste man titta hur det ser ut i det 

enskilda fallet. Några av de större och mer kommersialiserade idrotterna, fotboll och ishockey 

har tydliga definitioner för i vilka situationer en spelare går från amatör till professionell.53 

Detta finns tydligt definierat i gällande kollektivavtal. Det avtalsrättsliga förhållandet mellan 

förening och utövare vilar på civilrättslig grund genom medlemskap. Vidare huruvida 

arbetsrättsliga regler går att tillämpa på idrottsrättsliga avtal torde skilja sig åt helt beroende 

på vilken idrott men framförallt vilka omständigheter som föreligger.54 

I ett något äldre rättsfall RÅ 1985 1:39, den s.k. Benny Westblom-domen konstaterade rätten 

att en förenings ersättning till en ishockeyspelare,  

 

”varit att jämställa med ersättning för förvärvsarbete på grund av anställning.”  

 

Viktigt att poängtera från ovan nämnda rättsfall är att utgångsläget i denna fråga är gjord 

utifrån ett skatterättsligt perspektiv. Det går egentligen inte att dra mer vägledning från det 

rättsfallet än att det visar att idrottare ur ett juridiskt område var att anse som arbetstagare i det 

enskilda fallet. Bedömning ska som många gånger nämnt oftast göras i det enskilda fallet. Att 

endast hänvisa till ovan nämnda dom för att definiera arbetstagare inom idrott vore att 

förenkla det hela drastiskt då denna dom är baserad på skatterättsliga slutsatser. 

Vad som vidare kan tilläggas är att idrotten i sin helhet gått till att i många delar bli mer 

professionaliserad. Med det menar jag att fler och fler idrottare är att se som arbetstagare.  

 

Det finns egentligen tre utgångspunkter när man tittar på idrottsutövare ur ett arbetsrättsligt 

perspektiv. Amatörer, uppdragstagare och arbetstagare är de tre typer av former av utövare 

man kan urskilja. För att i sin helhet avgöra vad för rättsförhållande som föreligger mellan en 

förening och utövare måste en analys ske av omständigheterna i varje enskilt fall.  

Det förenklar inte heller i sak, att varje specialidrottsförbund många gånger har sina egna 

rekvisit och krav för att avgöra i vilket fall utövaren går från amatör till professionell.55  

Inom fotbollen finns en klar definition av när spelaren bli professionell och lyder enligt 2.1 

FIFA:s Regulations On The Status And Transfer Of Players,56 

                                                
53 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s.143. 
54 Aa, s.147. 
55 Aa, s. 143. 
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”A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more 

for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players 

are considered to be amateurs.”   

 

I det gällande kollektivavtal som används för professionella fotbollsspelare (vidare kallat 

fotbollsavtalet) står att,57   

 

”Avtalet gäller alla till SEF anslutna fotbollsföreningar och IdrottsAB i deras 

egenskap av arbetsgivare och hos dessa anställda elitfotbollsspelare som är 

professionella enligt Svenska Fotbollsförbundets (SvFF) vid varje tid gällande 

bestämmelser härom. SEF åtar sig att tillämpa avtalet även beträffande spelare som 

inte är medlemmar i SFS(mitt tillägg Spelarföreningen Fotboll i Sverige).”  

 

I dessa bestämmelser går att finna informationen att den som uppbär lön eller annan 

inkomstpliktig ersättning som uppgår till mindre än 10,000 kronor är att anse som amatör.58 

Här finns alltså en tydlig definition av när en fotbollsspelare är att anse som professionell och 

således är att se som en arbetstagare.  

I Ishockeyns kollektivavtal gällande spel i elitserien finns också definierat vad för 

anställningsförhållande som gäller mellan förening och spelare,59  

 

“Avtalet gäller alla arbetsgivare och anställda elitishockeyspelare i ishockeyklubbar/-

föreningar oavsett juridisk organisationsform som är anslutna till 

Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrotts utskott för elitishockey och som är 

ägare av Svenska Hockeyligan AB” 

 

Frågan är vad ovan nämnda definitioner egentligen säger oss i det större perspektivet. I andra 

idrotter än fotboll och ishockey där det inte finns kollektivavtal eller klara definitioner 
                                                                                                                                                   
56http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regulationsstatu
sandtransfer_e.pdf, s. 9, citerad 5/7 2015 
57 http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2012/05/Slutligt-kollektivavtal-SFS-
SEF-2012-05-01-2015-12-31.pdf, s. 4, citerad 25/4 2016 
58 http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_38711/ImageVaultHandler.aspx s. 1, citerad 
22/4 2016. 
59 http://www.unionen.se/sites/default/files/3237_avtalstryck_2013-2014.pdf s. 7, citerad 20/4 
2016. 



 33 

huruvida den utövande är att se som arbetstagare kan det vara svårt att dra en klar gräns. 

Fotboll och Ishockey som utövas på lite lägre nivå eller andra mindre kommersiellt 

utvecklade idrotter är intressant om man tittar på arbetstagarbegreppet. 

Innan jag går vidare i framställning med fokus på tvistelösningen vill jag försöka klargöra 

definitivt vad som gäller när det kommer till idrottare som arbetstagare. Utifall ovan nämnda 

definitioner finns avtalsreglerat är det möjligen enkelt för parterna eller domstol att avgöra 

anställningsförhållandet och huruvida det ens föreligger. Men när det inte finns kollektivavtal 

eller avtalsreglerat mellan parterna huruvida anställningsavtal föreligger eller inte uppstår 

givetvis frågor.  

4.2 Arbetstagarbegreppet och elitidrott 
 

Precis som vid ett vanligt anställningsförhållande bör man titta på huruvida någon utför arbete 

åt annans räkning och om detta görs mot ersättning. I grunden ligger ett civilrättsligt avtal och 

det är rättsystemet som avgör ifall en idrottsrättslig överenskommelse föreligger. I vanliga fall 

är den aktive medlem i ett förbund som jag beskrivit ovan. Utöver detta uppkommer då frågan 

i vilka situationer idrottsutövaren kan anses vara en arbetstagare i civilrättslig mening.  

I inledningen av den här framställningen redogjorde jag för NJA 1949 s. 768 som förklarar 

den helhetsbedömning som ofta görs för att fastställa arbetstagarbegreppet. Detta rättsfall är 

många gånger applicerbart på stora delar av arbetsrättslig verksamhet för att fastställa 

arbetstagarbegreppet.  

Man ska titta på vad som är avtalat mellan parterna och alla omständigheter i samband med 

avtalet och anställningen.60  

Viktig vägledning i hur man fastställer huruvida ett anställningsförhållande kontra ett 

uppdragsförhållande finns att hämta i förarbeten till MBL. Det diskuteras en rad olika 

situationer som är av stort intresse för att förstå svårigheterna med gränsdragningar som måste 

göras. I synnerhet tar utredningen upp tio olika punkter man ska titta på vid 

helhetsbedömningen.61 Några av dessa påminner och är delvis likadana som de punkter 

domstolen tar upp i NJA 1949 s. 768. 

 

I förarbetena tas följande tio punkter upp,  

                                                
60  Källström & Malmström, Anställningsförhållandet: inledningen till den individuella 
arbetsrätten, Uppsala 2013, s. 26. 
61 SOU 1975:1 s. 722. 
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1. Den arbetsutförande parten har att personligen utföra arbetet vare sig det är sagt i avtalet 

eller får anses vara förutsatt mellan kontrahenterna,  

2. den presterande parten faktiskt eller så gott som helt själv utfört arbetet,  

3. den presterande parten ställer sin arbetskraft till förfogande, även sådant som uppkommer 

efter hand, 

4. förhållandet mellan kontrahenterna är av varaktig karaktär,  

5. den presterande parten är förhindrad att samtidigt utföra arbete åt liknande arbete åt 

betydelse åt annan, vare sig detta grundar sig på direkt förbud eller grundar sig i 

arbetsförhållandena, såsom exempelvis då dennes tid eller kraft ej kan räcka till annat arbete, 

6. den presterande parten är beträffande arbetets utförande underkastad bestämda direktiv 

eller närmare kontroll vare sig detta gäller sättet för arbetets utförande, arbetstiden eller 

arbetsplatsen, 

7. den presterande parten har att i arbetet använda maskiner, redskap eller råvaror som 

tillhandahålls av medkontrahenten, 

8. den presterande parten har ersättning för direkta utlägg, exempelvis för resor, 

9. den presterande parten har ersättning för arbetsprestationen som utgår i åtminstone delvis i 

form av garanterad lön, 

10. den presterande parten är i ekonomiskt och socialt hänseende att jämställa med en 

arbetstagare. 

 

Vad som är intressant vid beaktande av ovan nämnda förarbeten till MBL är att trots alla dess 

punkter finns det svårigheter och krav på en bedömning i varje enskilt fall. Det finns en lång 

diskussion om helhetsbedömningen som ska göras, att vissa av dessa punkter tillmäts olika 

betydelse i olika fall.  

Poängteras för min framställning är just vikten av den enskilda bedömningen, att det i många 

fall är svårbedömt och bör tillmätas stor vikt vid parternas faktiska förhållanden. Det spelar 

inte någon roll vad parterna kallar avtalet eller hur de formulerat villkoren, det avgörande är 

som tidigare nämnt och som diskuteras flitigt i förarbetena, att bedömningen görs utifrån hur 

det faktiskt ser ut. 62  Det handlar inte om rekvisit som måste vara uppfyllda för ett 

                                                
62 SOU 1975:1 s. 723 ff. 
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anställningsförhållande, utan snarare typiska omständigheter som påverkar bedömningen av 

huruvida det handlar om ett anställnings- eller uppdragsförhållande.63  

 

Vidare kan konstateras att det tycks vara så att det vid en sådan helhetsbedömning och 

huruvida det föreligger tveksamheter, att rättsförhållandet mellan parterna ska tolkas till 

fördel för anställningsförhållandet. Vid tveksamma fall ska det utfalla till förmån för ett 

anställningsförhållande och att arbetstagarbegreppet ska ha ett brett omfång. Detta ses som en 

fördel och är väldigt flexibelt sett till den enklare anpassningen av ändrade förhållanden på 

arbetsmarknaden.64 

 

Parternas rubricering eller klassificering av ett avtal är inte avgörande för vilken typ av 

arbetsrättsligt förhållande som föreligger mellan dem, det är istället de faktiska 

omständigheterna som avgör parternas verkliga förhållande.65 

Det har i flera statliga utredningar varit uppe för diskussion huruvida arbetstagarbegreppet bör 

lagstadgas men så har inte blivit fallet. I en av utredningarna jag tagit del av avvisas ett sådant 

försök till införande av arbetstagarbegreppet i lag med följande motivering,66  

 

”Enligt utredningen är det knappast en lämplig uppgift för lagstiftaren att närmare 

ange vilka dessa karaktäristika är. Detta måste vara en uppgift för rättstillämpningen. 

Utredningen vill dock framhålla att det mot bakgrund av utvecklingen på 

arbetsmarknaden är en central uppgift för domstolarna att kontinuerligt och kritiskt 

granska om de bedömningsgrunder vilka de tidigare ansett peka i ena eller andra 

riktningen alltjämt äger relevans.” 

 

Att merparten av lagidrotterna i Sverige har utövare som är att anse som arbetstagare stöds av 

viss praxis och gällande kollektivavtal.  Det torde vara ostridigt att professionella 

fotbollsspelare med ersättning är att anse som arbetstagare.67  

Detta gäller även handbollsspelare och ishockeyspelare som i regel är att anse som 

arbetstagare.68 Varför jag nämner i regel är att det egentligen inte spelar någon roll vilken 

                                                
63 Prop. 1976/77:90 s.20���. 
64 Prop. 1973:129 s.196 och Prop. 1975/76:105, bilaga 1 s. 309. 
65 AD 1979 nr 155, AD 2005 nr 16, AD 2014 nr 13. 
66 Ds 2002:56,”Hållfast arbetsrätt för ett föränderligt arbetsliv”, s. 131. 
67 AD 2012 nr 20. 
68 Mora TR, T 296/91, AD 1989 nr 10, AD 2014 nr 13. 
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lagidrott det handlar om, en helhetsbedömning av arbetstagarbegreppet ska alltid göras. Vad 

som är av yttersta vikt enligt litteratur men framförallt om man tittar på praxis inom arbetsrätt 

är de tio punkterna. Sedvänja tillsammans med hur branschen ser ut är tillsammans med 

bedömning av alla dessa punkter det som avgör huruvida det handlar om ett 

anställningsförhållande eller uppdragsförhållande.  

Att det råder osäkerhet mellan vad som kan vara ideellt arbete och lönearbete är tydligt, 

viktigt är att trots allt att falla tillbaka på den gängse helhetsbedömningen. Det finns doktrin 

som föreslår en presumtion för att lönearbete inte är ”ideella insatser inom ideella 

verksamheter” och att detta är utifrån det rättsliga syftet med att vi inte har ett i lag definierat 

arbetstagarbegrepp. Tilläggas ska att domstolar självklart ska komma tillrätta med försök att 

kringgå en sådan reglering eller presumtionsregel.69 

 

Praxis kan exempelvis vara i sådana lägen när branschen själv valt att manifestera detta 

genom kollektivavtal. Dessa kollektivavtal, exempelvis hockeyavtalet och fotbollsavtalet som 

ovan nämnt är exempel på när det är klarlagt att det föreligger ett anställningsförhållande.  

I andra fall, när utövaren spelar på en lägre nivå eller tillhör en mindre idrott, exempelvis 

innebandy eller bandy är det fortfarande en individuell bedömning som måste göras. Även 

inom andra idrotter finns kollektivavtal för utövarna att tillgå, men med tanke på att det är ett 

nytt fenomen inom många delar av idrottsrörelsen så finns självklart risken att många inte blir 

organiserade eller inte vet om att möjligheten finns. 

 

Ideellt arbete i relation till lönearbete är också av stor vikt vid bedömningen och således också 

en av punkterna i bedömningspunkterna ovan. Varför det är viktigt att poängtera denna 

distinktion är just för att när det handlar om idrottsrörelsens är det i väldigt många fall det rör 

sig om ideellt arbete snarare än lönearbete. Den arbetsrättsliga gränsdragningen mellan dessa 

insatser av arbete kan vara väldigt osäker.  

 

I praxis finns Ny demokrati-domen70 som är av intresse just när det kommer till denna 

gränsdragning. Varför jag vill nämna detta är för att belysa svårigheter med att klassificera 

idrottare och huruvida kravet på att klassas som arbetstagare är uppfyllt. 

En person som arbetar ideellt för ett politiskt parti ansåg sig ha ett anställningsavtal med 

partiet eller i alla fall ha fog för att ett sådant uppkommit. Domstolen talade om tydligt att ett 
                                                
69 Ahlberg, Vänbok till Ronnie Eklund, Uppsala, 2010 s. 372. (mitt tillägg: Lindvalls skrift) 
70 AD 1996 nr 135. 
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sådant förhållande måste grunda sig på avtalsrättslig grund (vilket är nämnt ovan) men att 

formen för ett sådant avtal kan te sig olika. Antingen genom ett skriftligen ingånget avtal, 

eller muntligen då det inte finns något skriftligt formkrav i LAS. Ett sådant avtal kan också ha 

tillkommit genom parternas agerande (konkludent handlande). Domstolen sade också att det 

normalt krävs fog för den presterande parten att sådant avtal är ingånget och att 

”arbetsgivaren” eller partiet i detta fall insett eller bort inse detta (ond tro). I annan praxis 

framgår också tydligt att synen på arbetstagarbegreppet är svårdefinierat och kräver en 

individuell prövning. En förtroendeordförande i en ideell förening ansågs inte vara en 

arbetstagare trots att dennes arbetsuppgifter varit identiska med vad som skulle kunna ha varit 

en anställning. Ordföranden hade fått ett heltidsarvode för uppdraget, men domstolen slog 

tydligt fast att principen om att ett förbundsordförandeuppdrag i regel inte är att betrakta som 

en anställning.71 

 

Praxis visar att Arbetsdomstolen lägger stor vikt vid samhällets uppbyggnad, vad syftet med 

verksamheten är och hur sedvänjan i branschen ser ut. 

Det finns en hel del intressant praxis när situationen vid första inblick tyder på att ett 

anställningsförhållande föreligger, d.v.s. att helhetsbedömningen skulle resultera i ett sådant 

förhållande men där domstolarna kommit fram till att så inte varit fallet.72 

 

4.3 Anställningsformer för lagidrottare 
 

Vanligaste anställningsformen för idrottare är tidsbegränsad anställning snarare än 

tillsvidareanställning. Med andra ord skrivs ett kontrakt/avtal eller ett anställningsavtal mellan 

arbetsgivare (förening) och arbetstagare (utövare). 

Det krävs som tidigare nämnt stöd i lag, annan författning eller genom kollektivavtal för att 

en sådan visstidsanställning ska vara legitimerad. Tidsfristerna i LAS där visstidsanställningar 

övergår till tillsvidareanställningar är ett exempel på sådant som branschen istället kan reglera 

genom kollektivavtal och med stöd i LAS. Detta har också gjorts inom fotbollen och 

Ishockeyn där centrala kollektivavtal styr vad för kontrakt som kan skrivas, d.v.s. vad som 

betraktas som anställningsavtal.73  

                                                
71 AD 2004 nr 18. 
72 AD 1988 nr 66, AD 1994 nr 104. 
73 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 149. 
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Inom fotbollen finns enligt 2 kap § 14 fotbollsförbundets representationsbestämmelser en 

maxtid på 5 år för kontraktstiden mellan spelare och förening. Om spelaren är yngre än 18 år 

är det istället 3 år som är maximal tid. Detta regleras i ett spelaravtal som är att jämställa med 

en elitspelares anställningsavtal74  

Inom ishockeyn är det vanligast att man skriver kontrakt på 1 eller 2 år men ifall parterna 

kommer överens kan kontraktet förlängas eller kortas ner. Detta regleras i ett spelaravtal och 

kontraktstiden bestäms under anställningsvillkoren. Mer specifikt syns detta under 

anställningsformen och vad för avtalstid som ska gälla mellan parterna. 75  

Utövaren befinner sig oftast i ”underlägsen ställning” vilket öppnat för en möjlighet att 

angripa ett avtal som försämrar möjligheterna för den anställde. Samtidigt måste nämnas att § 

36 AvtL är en generalklausul och ska tillämpas i undantagsfall. Principen om Pacta Sunt 

Servanda är trots allt något som alltid måste ställas emot ett påstående om oskäliga villkor i 

ett avtalsförhållande som ingåtts på frivillig basis.76  

 

Tilläggas måste göras att det finns fördelar både för föreningen och för utövaren med 

visstidsanställningar såsom de är formulerade i spelaravtal. En säkerhet för arbetstagaren med 

tanke på att det är avsevärt mycket svårare för en förening att avbryta en sådan anställning 

och att arbetsgivaren således bär en större ekonomisk risk. För arbetsgivaren är det positivt 

med en bestämd kontraktstid eftersom arbetsgivaren kan tillgodogöra sig ersättning utifall 

kontraktet bryts, exempelvis om en spelarövergång mot ersättning kommer i fråga eller om 

utövaren gör sig skyldig till kontraktsbrott. 77  

 

LAS har ingen uttömmande reglering för upphörande av tidsbegränsad anställning. 78 

Huvudregeln i § 5 LAS talar tydligt om att den avtalade tiden som avtalats är den som gäller 

om inte annat har avtalats särskilt.  

Arbetsdomstolen har i praxis visat att det finns situationer där det trots allt går att avbryta ett 

visstidsavtal utan stöd i lag eller vid grovt kontraktsbrott. 79 

                                                
74 http://fogis.se/ImageVault/Images/id_38711/scope_0/ImageVaultHandler.aspx, citerad 8/7 
2015. 
75 http://www.unionen.se/sites/default/files/3237_avtalstryck_2013-2014.pdf, s. 7, citerad 8/7 
2015. 
76 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 157.  
77 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 150. 
78 Prop. 1973:129 s. 239. 
79 AD 1997 nr 120, AD 1991 nr 81, AD 1976 nr 52. 
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Andra situationer, framförallt kopplat till idrottens särart är i situationer när arbetsgivaren vid 

längre tidsbegränsade anställningar inte kan tillgodogöra sig arbetstagarens arbetskraft på 

grund av sjukdom och att en vidare bundenhet skulle framstå som orimligt för 

arbetsgivaren.80 

Vare sig det skulle bli frågan om jämkning enligt § 36 AvtL eller ogiltigförklaring enligt 

förutsättningsläran81 är det absolut mest avgörande huruvida det överhuvudtaget finns skäl för 

någon av parterna att faktiskt få frånträda avtalet i förtid.  

Vid en tvist kring en tidsbegränsad anställning skulle domstolen högst troligen göra som i de 

flesta fall, en helhetsbedömning av den enskilda situationen och i synnerhet beakta syftet med 

anställningsformen och vad som är sedvänja i branschen.82 

4.4 Kollektivavtal inom idrotten 

 

Med tanke på att kollektivavtal är ett sätt för arbetsgivare och arbetstagare att själva reglera 

delar av anställningsförhållandet och göra avsteg från LAS är det eftersträvansvärt inom 

elitidrotten. Idrotten är komplex, dynamisk och som diskuterat är avtalsförhållandet mellan en 

förening och utövare alltid baserat på ett medlemskap.  

Således finns det vissa idrotter, framförallt mer kommersialiserade idrotter där arbetsgivare 

och arbetstagarorganisationer valt att anpassa bestämmelserna till rådande förhållanden i den 

branschen.  

Målsättningen med kollektivavtal är att kunna styra regleringen till att bli mer 

branschanpassad. Den svenska modellen är uppbyggd på det viset och det är därför viktigt att 

både arbetsgivar- och arbetstagarparterna bidrar till att sådana avtal regleras när det finns 

behov.83 

Det finns ett tydligt behov av en egen reglering på idrottsliga området. Exempelvis finns 

avsteg från arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsmiljölagen som egentligen är ett krav för 

att den idrottsliga verksamheten ska fungera. Idrotten har särskilda omständigheter såsom 

träningar, matcher och resor som inte går att jämställa med vanliga arbetstider.84 

                                                
80 Prop. 1973:129 s. 240, Prop. 1996/97:16 s. 34. 
81 AD 1997 nr 120. 
82 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 151. 
83 Prop 2005/06:185 s. 45 f. 
84 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 154 f. 
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Inom fotboll och ishockey finns det väl utvecklade kollektivavtal som i regel används för de 

högre serierna. Däremot finns det möjlighet för utövare att organisera sig genom medlemskap 

i fackföreningar.85 

Kollektivavtalen och spelaravtal som en del av dessa är det som ger parterna vad vi kallar ett 

anställningsförhållande. Så långt är det ganska klart att många elitidrottare som tillhör 

lagidrotterna är att se som arbetstagare. Tidigare har jag redogjort för kriterierna man tittar på 

och dessa är väldigt avgörande huruvida det föreligger ett anställningsförhållande eller inte. 

För tvistelösningsprocessen är kollektivavtal och spelaravtal av intresse, men egentligen inte 

helt avgörande eftersom de faktiska förhållandena mellan parterna är det som avgör om det 

finns ett anställningsförhållande. (se ovan) 

Kollektivavtal är standardavtal som används för att reglera villkoren för sådana tjänsteavtal 

som används inom det område som kollektivavtalet är tänkt att reglera, i detta fall för den 

aktuella idrotten.86 

4.5 Spelaravtal som standardavtal 
 

Spelaravtal är sådana standardavtal som är framtagna av arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer och dessa är vanligen uppbyggda med inflytande ifrån normerande 

standardavtal.87 

Standardavtal finns i många olika varianter och används ofta som avtalsmallar vid 

förhandlingar. Standardavtal har fördelen att de oftast redan finns vilket håller nere 

förhandlings- och transaktionskostnaderna. Det är med andra ord en rationalisering av 

förhandlingsprocessen och i många fall en väldigt effektiv lösning. Sådana avtal kan också 

vara standardiserade för att förändra rättsförhållandet mellan parterna i fråga, exempelvis 

genom risk- och kostnadsöverföring.  

Av yttersta intresse är att sådana avtal i många fall används för att förändra 

konfliktslösningshanteringen, exempelvis då parterna vill ha skiljeförfarande istället för 

domstolsförfarande.88 

Standardavtal används ofta för att det i förhandlingen eller rättsförhållandet finns skyddsvärda 

intressen eller parter som är i behov av ett bredare skydd än motparten. Konsumenter är det 

bästa exempel som finns när det kommer till standardiserade avtal med skyddsvärt intresse. I 
                                                
85 Aa, s. 145. 
86 Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, Stockholm 2016, s. 154. 
87 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 145. 
88 Ramberg, Allmän avtalsrätt, Stockholm 2016, s. 151. 
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regel går det att ställa högre krav på näringsidkare än konsumenter när det kommer till 

förståelse av standardavtal.89 

I motsvarighet till ett anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare där LAS 

finns till av den enkla anledningen att ge ett minimiskydd för arbetstagarna i ett sådant 

rättsförhållande. Teoretiskt kan därför att ett sådant spelaravtal vara upprättat före en 

förhandling och på så vis förenkla och skydda arbetstagaren, men också reglera förhållandet 

mellan parterna på ett för branschen berättigat sätt.  

Det finns tre olika sätt att inkorporera ett standardavtal i det individuella avtalet. För det första 

kan texten ingå eller vara bifogad till övrig dokumentation, för det andra kan texten hänvisas 

till genom en referensklausul och slutligen för att den har använts av parterna i tidigare 

avtal.90 

5. Idrottslig Process- och tvistelösning 

5.1 Idrottsliga förfaranden 
 

Det finns enligt doktrin tre olika typer av förfaranden där idrottsliga tvister prövas. För det 

första har du vad som kallas idrottsliga förfaranden, detta är ärenden som prövas av idrottsliga 

organ. Vidare finns skiljeförfaranden där ärenden som vilar på civilrättslig grund prövas i en 

skiljenämnd. Tredje och sista förfarandet är domstolsförfaranden där ärenden av nationell 

eller internationell karaktär prövas av våra allmänna domstolar.91 

Det normala för överprövningar i allmänhet är att detta görs av en institution högre upp inom 

samma ”organ”. Men det är i många lägen också annorlunda, exempelvis i de lägen då ett 

ärende som avgörs av idrottslig myndighet kräver överprövning i en allmän domstol. Det kan 

också försvåra ytterligare att det i vissa fall är en så kallat villkorad prövning i andra instans, 

att det krävs prövningstillstånd för att få saken prövad.92 

Ett exempel på en villkorad prövning är när Arbetsdomstolen överprövar ett domslut från 

tingsrätten.  

                                                
89 Aa, s. 153. 
90 Aa, s. 154 f. 
91 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 76. 
92 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 79. 
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En idrottslig instans får sin jurisdiktion genom att utövarna är medlemmar i olika föreningar, 

som sedermera är ansluten till specialidrottsförbund och verkar under Riksidrottsförbundets 

stadgar.93 

5.2 Arbetsrättsliga tvister inom idrotten 
 

Med tanke på att det inte finns någon särskild domstol inrättad för att hantera frågor av 

idrottslig karaktär handläggs detta således av våra allmänna domstolar.94  

Vanligast är dock att idrottsliga tvister genomgående avgörs genom skiljeförfarande. Detta är 

dock inget specifikt för idrottsrättsliga frågeställningar utan snarare vanligt förekommande 

inom flera juridiska sektorer, framförallt mellan bolag och vid affärsjuridiska transaktioner.  

 

Skiljeförfarande är också den klart vanligaste typen av tvistelösning i arbetsrättsliga frågor 

inom elitidrotten (där det finns ett anställningsförhållande). Arbetsrättsliga för idrotten 

intressanta avtal, bland annat fotbolls- och hockeyavtal tillämpar denna typ av skiljeklausuler. 

I Ishockeyförbundets stadgar följer detta av 1 kap. § 8. 95  När det gäller Svenska 

Fotbollsförbundets stadgar regleras detta i 8 kap. § 49.96 Dessa förbund använder sig i 

normalfallet av skiljenämnd istället för allmänna domstolar. Att skiljenämnd används i 

idrottsliga sammanhang när det gäller tvister följer också av Riksidrottsförbundets stadgar. 

Tvisteförfaranden gör att insynen och praxis på området är reducerad eftersom parterna kan 

hålla informationen sekretessbelagd. Parterna undviker en ofta ovälkommen insyn från 

allmänheten, konkurrenter och media.97  

 

Som specialdomstol för arbetsrättsrättsliga frågor är som tidigare beskrivet Arbetsdomstolen. 

För att ett föreningsärende ska hamna i Arbetsdomstolen krävs dock att förutsättningarna för 

att en prövning är uppnådda. Allmänna domstolar har således har möjlighet att pröva vissa 

idrottsliga ärenden, föreningsärenden och i viss mån arbetsrättsliga ärenden. Svaret på var en 

idrottslig tvist hamnar är i många fall fortfarande inte helt klart. 

                                                
93 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_59059/cf_394/RF-s_stadgar_2014.PDF. 
94 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 102. 
95 http://www.swehockey.se/ImageVaultFiles/id_73716/cf_78/sif-stadgar.PDF, citerad 2/7 
2015. 
96 http://fogis.se/files/%7B179f1752-6c9c-4446-9356-e43cd79e954a%7D.pdf, citerad 2/7 
2015. 
97 Kvart & Olsson, Tvistelösning genom skiljeförfarande: en handledning till lagen om 
skiljeförfarande, Stockholm 2012, s. 37. 
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Till att börja med kan återkopplas till Riksidrottsförbundets stadgar, eftersom alla föreningar 

indirekt är bundna av dessa stadgar får man titta vad som står i dessa angående 

tvistelösningsfrågan.  

I 2 kap § 8 i Riksidrottsförbundets stadgar får inte tvist mellan föreningar och medlemmar 

avgöras i allmän domstol,  

 

”Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller 

RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild 

ordning är föreskriven i dessa stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS 

fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.” 

 

Huvudregeln för alla idrottsliga tvister som uppkommer tycks således vara ett förfarande 

genom skiljenämnd. Detta torde också gälla arbetsrättsliga tvister om man tittar på vad som 

anges i stadgarna. Övriga beslut av idrottslig karaktär har allmänna domstolar öppnat för att 

pröva, men ändå uttalat att det presumeras att de idrottsliga institutionerna gjort en korrekt 

bedömning. 98   Men trots relativt tydliga stadgar gällande idrottens tvistelösning, i 

riksidrottsförbundet och våra föreningars stadgar hamnar vissa avgöranden i våra allmänna 

domstolar, Tingsrätten (även med HovR och HD som överprövande) och Arbetsdomstolen. 

 

Enligt 2 kap § 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister anges under vilka 

förutsättningar Arbetsdomstolen tar upp arbetstvister som första instans.  

Exempelvis kan fackförening väcka talan för en oorganiserad arbetstagare om denne är 

sysselsatt i arbete som avses med kollektivavtal där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. 

I övrigt är det om tvisten gäller kollektivavtal eller annan tvist som aktualiseras i MBL som 

Arbetsdomstolen ska ta upp tvisten som första instans.  

 

Andra tvistemål mellan idrottsförening och medlem som inte aktualiserar arbetstvister ska tas 

upp av Tingsrätten enligt 2 kap § 2. Vidare regleringar om processen där ska jag inte gå in 

närmare på, men detta regleras i Rättegångsbalken (1942:740).  

Värt att nämnas är att det krävs prövningstillstånd enligt 49 kap § 14 för att få saken 

överprövad i Hovrätten. Andra typer av processer väljer jag att lämna men ska ändå nämna att 

                                                
98 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 82 f. 
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brottmål och förvaltningsrättsliga ärenden av idrottslig natur handläggs i olika fora. De förra 

prövas i Tingsrätten medan de senare prövas i förvaltningsrätten.99  

5.3 Verkan av skiljeklausuler 

 

Den viktigaste rättsföljden av en giltig skiljeklausul är att ett avtal om skiljeklausul utgör ett 

rättegångshinder. Det är således ett hinder för en allmän domstol att avgöra ett sådant ärende, 

dock med krav på att någon av parterna invänder om detta. Detta går att utläsa av 10 kap § 18 

Rättegångsbalken. 

Skiljeförfaranden är en snabb och slutlig reglering av tvisten vilket arbetsgivaren och 

arbetstagarparterna ofta föredrar. Precis som tidigare nämnt är det populärt med sådana 

avgöranden i kommersiella sammanhang och ofta är dem en del av standardavtal i sådana 

branscher.100  

 

De standardavtal och anställningsförhållanden som används inom den professionella idrotten 

är i regel alltid bundna av sådana klausuler med tanke på riksidrottsförbundets stadgar.  

Vid sidan av de positiva aspekterna av skiljeförfaranden tänkte jag redovisa några av riskerna 

med sådana avtal och sedermera koppla ihop detta med elitidrottare som arbetstagare. 

Den som inträder i en förening är i princip skyldig att följa dess stadgar, de är att likställa med 

standardavtal. Det uppställs inte krav på att stadgarna ska varit medlemmen tillhanda utan 

denne blir bunden av stadgarna genom sitt medlemskap.101 

 

Intressant i ett anställningsförhållande är huruvida en skiljeklausul är bindande huruvida det 

har förelegat en ”betydande risk för att en läsare skulle förbigå klausulen”. Nämnas bör att 

AD inte ställt upp krav på huruvida arbetstagaren tagit del av klausulen eller förstått den. Det 

är snarare av intresse huruvida denne uppmärksammat en sådan bestämmelse eller borde ha 

gjort detta.102  

Huvudregeln nämnd ovan är tillsynes enkelt att förstå, problemet är huruvida till vilken grad 

skiljeklausulen är tydlig nog. Det tycks till synes ostridigt att en skiljeklausul ska vara tydlig 

                                                
99 Lindholm, Idrottsjuridik, Stockholm 2014, s. 103. 
100 Malmberg J. Anställningsavtalet: Om anställningsförhållandets individuella reglering, 
Uppsala, 1997, s. 220. 
101 NJA 1982 s. 853. 
102 Malmberg J. Anställningsavtalet: Om anställningsförhållandets individuella reglering, 
Uppsala, 1997, s. 230. 



 45 

nog för en arbetstagare så att denne bör haft en objektiv möjligheten att förstå den. Men i 

vissa fall har arbetstagaren trots bristande upplysning ändå varit bunden av skiljeklausulen när 

den haft nära samband med anställningsförhållandet.  

Exempelvis fackföreningsmedlemmar som är att se som anställda hos föreningen. I de lägen 

ett medlemskap i föreningen varit en förutsättning för anställningen har arbetstagaren 

(medlemmen) ansetts bunden av skiljeklausulen även i tvister rörande anställningen.103 

 

Att handelsbruk eller sedvänja skulle kunna giltigförklara användandet av skiljeavtal torde 

vara att gå lite väl långt. Försiktighet bör iakttas om huruvida branschpraxis grundar 

standardavtal innehållande skiljeklausuler. Det är dock viktigt att framhålla att handelsbruk 

och andra sedvänjor inom olika branscher definitivt kan påverka bedömningen av en sådan 

skiljeklausuls giltighet.104  

Exempelvis kan det vara helt avgörande i frågan om arbetstagaren borde insett att 

skiljeklausul förelåg. Har det använts mellan parterna tidigare eller är det så att säga 

skiljeklausuler vanligen används i branschen? 

Som jag ovan nämnt är det reglerat i RF:s stadgar att tvister ska avgöras genom 

skiljeförfarande och binder således alla föreningar och dess medlemmar. 

 

Som huvudregel när det handlar om skiljeklausuler i kollektivavtal är att sådana klausuler 

även binder medlemmarna i avtalsslutande organisationen.105  

Intressant är huruvida det kan anses att icke anslutna fackmedlemmar skulle vara bundna av 

sådan skiljeklausul. Kan man se skiljeklausuler såsom en utfyllande rättsregel för 

oorganiserade arbetstagare? 

 

Det är en komplex fråga och rättsläget torde vara oklart, men det går troligtvis inte att säga att 

skiljeklausulen i regel blir utfyllande. Att kollektivavtal i regel ger arbetstagare bättre 

förmåner och att utanförstående arbetstagare i några fall binds av vissa mindre förmånliga 

bestämmelser torde var en naturlig följd. Som Malmberg beskriver tankesättet, 

”utanförstående arbetstagare får ta onda med det goda”.106  

                                                
103 AD 1976 nr 37 och AD 1977 nr 74 
104 Malmberg J. Anställningsavtalet: Om anställningsförhållandets individuella reglering, 
Uppsala, 1997, s. 234 
105 Malmberg J. Anställningsavtalet: Om anställningsförhållandets individuella reglering, 
Uppsala, 1997, s. 235. 
106 Aa, s. 236. 
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Malmberg kommer dock fram till att skiljeklausuler inte utan vidare kan ha en sådan 

utfyllande verkan. Det ställs upp krav på att sådan bundenhet uppkommer för utanförstående 

arbetstagare om skiljeklausul klart anges i det personliga avtalet.107  

I AD 2002 nr 137 ansågs skiljeklausulen inte ingå i den anställdes anställningsavtal, eller 

rättare sagt att de gällande kollektivavtalet inte var applicerbart på den anställdes 

anställningsavtal, hon var oorganiserad och i kollektivavtalet fanns en skiljeklausul. 

Domstolen ansåg att det ej var klargjort för henne att det fanns en skiljeklausul som gällde, 

arbetsgivaren hade brustit i sin informationsskyldighet till arbetstagaren.  

Annorlunda var det i AD 2002 nr 22 där skiljeklausulen ansågs giltig och därmed blev ett 

rättegångshinder i den allmänna domstolsprövningen. Domstolen ansåg att vederbörandes 

kvalificerade arbetsuppgifter och goda möjligheter att förstå att det var kollektivavtal (i detta 

fanns en skiljeklausul) som gällde på arbetsplatsen. Personens anställningsavtal innehöll 

information rörande pension och semester med en särskild hänvisning till att kollektivavtal 

gällde. Således hade vederbörande goda möjligheter att ta del av att det vid tvist fanns en 

skiljeklausul som tillämpades vid tvist. 

 

Från gammal men fortsatt viktig praxis framgår att det inte finns något formkrav för 

skiljeklausuls bindande verkan utan parternas gemensamma uppfattning istället är avgörande 

huruvida ett skiljeavtal är gällande.108 

Det ställs krav på tydligheten i framförandet av skiljeklausul i ett anställningsförhållande, 

med andra ord måste arbetsgivaren på ett tydligt sätt tala om för arbetstagaren att det finns en 

skiljeklausul. Det är också ett krav vid en tidsbegränsad anställning att arbetsgivaren klargör 

detta för arbetstagaren.109 

Till detta måste poängteras att det finns situationer där det går att diskutera arbetstagarens 

onda tro. I vissa lägen borde arbetstagaren insett att det är skiljeklausul som gäller. 

Framförallt med tanke på att sådan klausul kan vara sedvänja i branschen eller när sådan 

skiljeklausul används i stor omfattning. 

 

                                                
107 Aa, s. 237. 
108 NJA 1949 s. 609. 
109 AD 1977 nr 113. 
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I vissa fall tycks domstolarna ha sänkt kravet på tydlighet, exempelvis när arbetstagaren varit 

bunden av en skiljeklausul med nära anknytning till anställningen.110  

I praxis har domstolarna ställt upp krav på tydlighet när det kommer till skiljeklausuler. Men i 

vissa situationer har de också ”mjukat upp” detta krav. Arbetsgivaren har ett informations- 

och kunskapsövertag gentemot arbetstagaren. Till detta kan kopplas att 

anställningsförhållandet ofta är jämförbart med näringsidkare- konsumentförhållandet där 

arbetstagaren intar en svagare ställning.  

 

I regel är det så att vid konsumentförhållanden har HD klargjort att sådana klausuler jämkats 

eller ansetts oskäliga enligt § 36 AvtL om kostnaderna är alltför stora för konsumenten. AD 

har delvis delat denna uppfattning vid anställningsförhållanden när arbetstagaren typiskt är att 

anse som den svagare parten. Dock finns det en tydlig skillnad, AD har en restriktivare 

inställning till att jämka en sådan skiljeklausul  enbart på grund av kostnadsaspekten. Det 

krävs enligt Arbetsdomstolen något ytterligare för att en sådan jämkning enligt § 36 Avtl ska 

ske.111  

5.4 Skiljeklausuler inom lagidrotten 
 

I Riksidrottsförbundet stadgar går att utläsa att alla tvister mellan idrottsliga parter ska 

omfattas av skiljeklausul och avgöras av idrottslig skiljenämnd, 112  

 

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF eller 

RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild 

ordning är föreskriven i dessa stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS 

fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd. RS ska utse ordförande och/eller 

ledamöter i skiljenämnd i de fall SF föreskrivit en sådan ordning eller när parterna 

träffat överenskommelse härom. 

 

Reglementet för riksidrottsförbundets skiljenämnd lyder enligt följande, 113 

                                                
110 Malmberg J. Anställningsavtalet: Om anställningsförhållandets individuella reglering, 
Uppsala, 1997, s. 241. 
111 Aa, s. 242. 
112 http://www.rf.se/ImageVaultFiles/id_68650/cf_394/RFs_stadgar_2015.PDF, citerad 3/5 
2016. 
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”Skiljenämnden skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s 

stadgar eller SF:s stadgar, pröva tvister där parterna är enskild medlem, förening, 

SF, SDF, DF eller RF.” 

 

Inom handbollen finns det inskrivet följande i förbundets stadgar, 114 

 

”Talan i tvist, där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i IHF, EHF, SHF, 

SDF, förening eller Idrotts AB inom nämnda organisationer, får inte väckas 

vid allmän domstol utan skall avgöras av förbundets skiljenämnd. 

FS fastställer reglemente rörande skiljenämnden. 

Förening och enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att 

icke väcka talan vid allmän domstol i frågor som rör tillämpningen av 

stadgarna.” 

 

Inom innebandyn finns ett reglemente för dess skiljenämnd som uttrycker dess kompetens 

enligt följande, 115 

 

”Skiljenämnden ska pröva tvister där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i 

International Floorball Federation, Svenska Innebandyförbundet, eller förening inom 

nämnda organisationer. Tvister som rör tillämpningen av arbetsrättslig lagstiftning 

får prövas av skiljenämnden endast om båda parterna är ense om saken.” 

 

När det kommer till Bandy är det följande som gäller när det kommer till tvister och dess 

skiljenämnd, 116 

 

“Skiljenämnden ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i Svenska 

Bandyförbundets (SBF) stadgar, tävlingsbestämmelser eller reglemente, pröva tvister 

                                                                                                                                                   
113http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_850/cf_74/IdrottensSkiljen%C3%A4mndStad
gar.pdf, citerad 3/5 2016.  
114http://www.svenskhandboll.se/ImageVaultFiles/id_1726/cf_31/Stadgar_Svenska_Handbollf
-rbundet.PDF, citerad 3/5 2016. 
115 http://www.innebandy.se/SIBF-info/juridiskanamnden/Skiljenamnd/, citerad 2/4 2016. 
116 http://www.svenskbandy.se/ImageVaultFiles/id_138711/cf_74/TB_bilaga_9_Skiljen-
mnd.PDF, citerad 6/5 2016. 
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där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i Internationella Bandyförbundet 

(FIB), Svenska Bandyförbundet (SBF), eller förening inom nämnda organisationer” 

 

Inom Ishockeyn ser det ut som följer i förbundets reglemente för skiljenämnd, 117  

 

”Skiljenämnden skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i Svenska 

Ishockeyförbundets (SIF) stadgar eller tävlingsbestämmelser, pröva tvister där 

parterna direkt eller indirekt är medlemmar i Internationella Ishockeyförbundet 

(IIHF), SIF, distriktsförbund eller förening inom nämnda organisationer. 

Tvister som rör tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning får prövas endast om 

parterna är överens om detta.” 

 

Inom fotbollens stadgar för skiljenämnd ser det ut som följer,118 

 

“Skiljenämnden ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i Svenska 

Fotbollförbundets (SvFF) stadgar, tävlingsbestämmelser eller reglemente, pröva 

tvister där parterna direkt eller indirekt är medlemmar i Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA), Union des Associations Européennes de Football 

(UEFA), Svenska Fotbollförbundet (SvFF), eller förening inom nämnda 

organisationer” 

 

Inom de största lagidrotterna som finns i Sverige är det alltså ganska uppenbart vad för 

tvistelösningsforum som gäller. Att tvister i allmänhet ska avgöras genom skiljeförfarande 

och inte genom allmän domstol. Trots detta finns det situationer då tvister mellan förening 

och utövare således prövats av allmän domstol. Nedan finns några domar av intresse för 

situationer då den generella rätten så att säga genomlyser den idrottsrättsliga. 

 
 
 

                                                
117http://iof2.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_78778/cf_78/skiljenamnden_reglemente.PDF 
118http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_11535/ImageVaultHandler.aspx
140804123738-uq, citerad 7/5 2016. 



 50 

5.5 Fotbollens kollektivavtal och skiljeklausul 
 

För de spelare som kan anses professionella vilket vi ovan klarlagt vilka det är omfattas 

således av bestämmelserna i kollektivavtal. I bestämmelserna åtar sig dessutom Föreningen 

svensk elitfotboll (SEF) att tillämpa det kollektivavtalet även på spelare som inte är anslutna 

till Spelarföreningen fotboll i Sverige (SFS). Detta går att utläsa av följande som finns 

benämnt under avtalets omfattning, 119 

 

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

SFS” 

 

Detta går inte att tolka på annat sätt än att vare sig du som spelare är organiserad i facklig 

organisation (SFS) eller inte så kommer bestämmelserna i sådant kollektivavtal att gälla även 

för den spelaren. Med andra ord omfattas alla fotbollsspelare som är på elitnivå av 

bestämmelserna. Skiljenämnd är som ovan nämnt huvudregeln i stadgarna och således även 

omnämnt i punkt 14 i nämnda kollektivtal, 120  

 

”Tvist mellan arbetsgivare och spelare angående tillämpningen av det i punkt 1.3 

ovan nämnda spelaravtalet ska inte hänskjutas till avgörande av allmän domstol utan 

ska prövas i skiljeförfarande enligt SvFF:s stadgar och ett av SvFF fastställt 

reglemente” 

5.6 Ishockeyns kollektivavtal och skiljeklausul 
 

Ishockeyns kollektivavtal har följande beteckning när det kommer till avtalets omfattning i § 

1 av ”Tjänstemannaavtalen 2013-2014”, 121 

 

“Avtalet gäller alla arbetsgivare och anställda elitishockeyspelare i ishockeyklubbar/-

föreningar oavsett juridisk organisationsform som är anslutna till 

                                                
119 http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2012/05/Slutligt-kollektivavtal-SFS-
SEF-2012-05-01-2015-12-31.pdf, citerad 10/5. 
120 http://www.spelarforeningen.com/wp-content/uploads/2012/05/Slutligt-kollektivavtal-SFS-
SEF-2012-05-01-2015-12-31.pdf, citerad 10/5. 
121 http://www.unionen.se/sites/default/files/3237_avtalstryck_2013-2014.pdf, citerad 10/5 
2016. 
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Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrotts utskott för elitishockey och som är 

ägare av Svenska Hockeyligan AB.” 

 

Detta gäller med andra ord för elithockeyspelare i Svenska Hockey Ligan (SHL) och är 

således inte tillämpligt på alla hockeyspelare som kan anses spela på elitnivå.  

Det finns inte som i fotbollsavtalet någon generell regel som talar om att avtalets 

bestämmelser ska gälla även för spelare som inte går under kollektivavtalets verkan. (d.v.s. 

spelar på en lägre nivå än Svenska Hockey Ligan) 

För Hockeyallsvenskan som således är under SHL finns dock ett eget kollektivavtal tecknat 

som det går att utläsa följande ifrån, 122 

 

”Avtalet gäller alla arbetsgivare och anställda ishockeyspelare i ishockeyklubbar/-

föreningar oavsett juridisk organisationsform som är anslutna till 

Arbetsgivaralliansens Branschkommiteé idrottsutskott för elitishockey och som är 

ägare av Hockeyallsvenskan AB” 

 

Avtalet reglerar således vissa specifika förutsättningar där det går att förhandla och göra 

avsteg från LAS. I detta avtal nämns inte någonting om tvistelösning men det torde vara likt 

ovan angivna avtalsuppgörelse i SHL att det är avgörande genom skiljeförfarande som gäller i 

fråga om tvist.  

Detta är ju som flera gånger nämnt ovan huvudregeln också enligt Riksidrottsförbundets 

stadgar och således också Ishockeyförbundets angivna stadgar. 

5.7 Intressant praxis 
 

AD 2014 nr 13 

 

Unionen mot Arbetsgivaralliansen och Djurgården Hockey AB är ett intressant rättsfall ur 

idrotträttsligt perspektiv. Föreningen tecknade ett fyraårigt anställningsavtal med en spelare 

för spel i Sveriges högsta serie Elitserien (Swedish Hockey League). Efter två år åkte 

föreningen ur högsta serien och då bröt DIF anställningsavtalet med spelaren som därefter 

stämde föreningen för kontraktsbrott. Föreningen hävdade att spelaren måste förstått att 

                                                
122 http://www.unionen.se/sites/default/files/3232_avtalsuppgorelsen-aa-
hockeyallsvenskan_2015-2016.pdf, citerad 10/5 2016. 
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avtalet bara gällde för spel i elitserien med hänvisning till rubriceringen, spelarens höga lön 

och att föreningen inte skulle ha råd med en sådan lönekostnad.  

 

Arbetsdomstolen konstaterade att vid kontraktsskrivandet hade både spelaren och föreningen 

utgått från att avtalet gällde för spel i Elitserien. Det var i Djurgårdens intresse att reglera vad 

som skulle ha hänt om klubben ramlar ur den högsta serien. Risken hamnar med andra ord på 

Djurgården som förening. Dem hade inte bevisat att avtalet innehöll någonting för att reglera 

vad som skulle hända om föreningen åkte ur högsta serien och fick således stå för risken för 

detta.123 

Detta innebar dock inte att avtalet innehöll något förbehåll om att avtalet inte skulle gälla vid 

en eventuell degradering till lägre serie. Föreningen hade inte heller styrkt att så var 

förhållandet med hänvisning till sedvana i branschen eller i övrigt. Arbetsdomstolen gick på 

spelarens linje och talade om att föreningens agerande var att jämställa med ett avskedande 

utan grund. 

 

Trots att kollektivavtal förelåg mellan parterna och stadgarna både i riksidrottsförbundet och 

Svenska ishockeyförbundet stadgar att tvist mellan parter ska avgöras i skiljenämnd är det 

ändå Arbetsdomstolen som prövar. Svenska Ishockeyförbundet har en egen skiljenämnd, som 

stadgar följande värt att nämna,124 

 

”Skiljenämnden skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i Svenska 

Ishockeyförbundets (SIF) stadgar eller tävlingsbestämmelser, pröva tvister där 

parterna direkt eller indirekt är medlemmar i Internationella Ishockeyförbundet 

(IIHF), SIF, distriktsförbund eller förening inom nämnda organisationer. Tvister som 

rör tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning får prövas endast om parterna är överens 

om detta.”  

 

Parterna har uppenbarligen inte varit överens om att pröva den arbetsrättsliga lagstiftningen i 

skiljenämnd. Ishockeyns skiljenämnd har alltså en begränsning i sitt skiljedomsförfarande 

genom att låta parterna bestämma ifall tvister med arbetsrättslig innebörd ska avgöras genom 

                                                
123 Eklund, International Labour Law Reports, Nederländerna, 2015, s. 325.   
124 http://www.swehockey.se/ImageVaultFiles/id_78778/cf_78/skiljenamnden_reglemente.PD
F, citerad 2/7 2015. 
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skiljeförfarande eller inte. Detta tycks parterna inte kommit överens om vilket uppenbarligen 

aktualiserat reglerna i Arbetstvistlagen, där parter som är bundna av arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationer istället får tvisten prövad av Arbetsdomstolen, som första instans.  

Intressant är vad som händer när det inte finns organisationer som företräder parterna. Det 

torde råda en viss oklarhet i sådana lägen, vilket jag återkommer till nedan. 

 

AD 2012 nr 20 

 

En fotbollsspelare ingick ett anställningsavtal med en fotbollsförening. Dagen innan 

anställningsavtalet undertecknades kom parterna överens om en s.k. ”Sign-on-bonus”. Denna 

överenskommelse undertecknades i ett enkelt skuldebrev medan anställningsavtalet skrevs 

separat. I anställningsavtalet fanns en skiljeklausul, d.v.s. att det vid tvist skulle avgöras 

genom skiljeförfarande. Spelaren ansåg sig inte bunden av stadgarna i föreningen eftersom 

han inte var medlem när skuldebrevet tecknades. Det fanns varken något gällande 

kollektivavtal, något medlemskap i föreningen eller riksidrottsförbundets stadgar som band 

honom till skiljeklausulen i anställningsavtalet. 

Klubben menade att parterna enligt anställningsavtalet och kollektivavtalet som föreningen 

och Svenska fotbollsförbundets stadgar var bundna av, tydligt talade om att tvisten skulle 

avgöras genom Skiljeförfarande. Spelaren väckte talan mot föreningen och krävde betalning 

enligt skuldebrevet. Idrottsföreningen invände och ansåg att skuldebrevet omfattades av 

anställningsavtalet och således skulle avgöras genom skiljeförfarande eftersom detta hade en 

skiljeklausul. 

Tvisten togs upp av tingsrätten och överprövades sedermera av Arbetsdomstolen som 

fastställde Tingsrättens dom. Tingsrätten angav i sina domskäl att sådan tvist mellan förening 

och utövare som omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar ska avgöras genom 

skiljeförfarande. Domstolen ansåg emellertid att det var ostridigt att ”Sign-on-bonusen” inte 

nämndes i anställningsavtalet, att detta hade upprättats i en särskild handling talade för att 

skuldebrevet skulle behandlas som ett självständigt avtal. Men domstolen lade stor tyngd vid 

syftet med ”Sign-on-bonusen”, d.v.s. att spelaren genom undertecknandet av bonusen skulle 

spela för föreningen. Bonusen skulle således anses ha sådan koppling till anställningen att det 

var som att ses som en del i anställningsförhållandet. 

Domstolen tog även ställning till huruvida skiljeklausulen var oskälig enligt § 36 avtalslagen. 

Rätten prövade således förhållandet materiellt och kom fram till att den inte var oskälig med 

tanke på att fotbollsspelande på heltid och professionellt ansågs utgöra kvalificerade 
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arbetsuppgifter, att spelaren hade en framskjuten position i laget och att skiljeklausuler var 

sedvänja i branschen. Tingsrätten dömde till klubbens fördel och konstaterade att tvisten 

skulle omfattas av anställningsavtalets skiljeklausul och att den inte var oskälig enligt § 36 

avtalslagen. 

 

AD 1996 nr 61 

 

En tränare ingick ett anställningsförhållande som tränare för en basketförening. Efter att 

föreningen avskedat tränaren väckte denna talan mot föreningen och hävdade att 

skiljeklausulen var oskälig enligt § 36 AvtL. Föreningen hävdade att det förelåg 

rättegångshinder för prövning med tanke på skiljeklausulen i anställningsavtalet. Domstolen 

ansåg inte skiljeklausulen vara oskälig med hänsyn till att anställningsavtalet var tydligt och 

individuellt utformat, att dennes anställning var av individualiserad och kvalificerad karaktär, 

att han hade en förtroendeställning som tränare och att denne med sin erfarenhet borde vetat 

att skiljeklausuler var sedvänja inom idrottsliga anställningsförhållanden (branschpraxis).  

 

T 12037-09 och T 12038-09 

 

Två handbollsdomare ansågs inte uppfylla kravet på att vara arbetstagare. Precis som i alla 

bedömningar huruvida arbetstagarbegreppet är uppfyllt gjorde domstolen en bedömning 

huruvida de tio punkterna var uppfyllda. Domstolen hänvisade även till AD 1996 nr 125 (”Ny 

demokrati-domen”) och pekade på ”långtgående frivilliga insatser” inom ideella föreningar 

innan ett anställningsförhållande kan ha uppstått mellan parterna. Detta skiljer sig tydligt från 

vad som arbetsrättsligt skulle ansetts okej inom andra samhällsområden. Men det ideella 

arbetet ansåg domstolen alltså vara klarlagt, trots att det handlade om handboll på elitnivå var 

arbetet att betrakta som ideellt arbete och inte lönearbete. Dem sade också att det skulle till 

mycket speciella omständigheter för att ett anställningsförhållande skulle ha uppkommit 

mellan parterna om parterna inte uttryckligt avtalat om det.  

Arbetsdomstolen gick på Tingsrättens linje och meddelade därmed inte prövningstillstånd. 
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6. Avslutande reflektioner 
 

Idrottens utveckling, framförallt elitidrottens framfart har lett till diskussioner som ställt 

idrottens autonoma reglering på prov.  

Av framställningen att döma går det inte längre att ignorera att fler och fler 

idrottsmän/kvinnor numera är arbetstagare och inte bara idrottare i rättslig mening. Självfallet 

har idrotten kvar sin självstyrande princip och ska så ha, men detta i ljuset av den generella 

rätten. Det framstår som tydligt att idrotten så att säga granskas genom våra vanliga rättsliga 

organ. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv kan man idag se att fler och fler räknas som 

arbetstagare och därmed får skydd av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Jag skulle påstå att 

den i särklass viktigaste omständigheten för att avgöra om någon är arbetstagare inom idrotten 

är ersättningsfrågan.  

 

Att en spelare tillhör en förening gör att denne är medlem i föreningen och bunden av dess 

stadgar, representerar den föreningen och utför uppgifter som är till gagn för föreningen.  

Att spelaren eller utövaren därmed räknas som en arbetstagare i rättslig mening är dock långt 

ifrån klart. Detta ska avgöras i varje enskild situation enligt vissa genom praxis fastställda 

punkter. Sammanfattningsvis kan man dock konstatera att det är en individuell bedömning 

som bör ske i varje fall, men att det vid elitidrott inom vissa lagidrottsliga sammanhang torde 

kunna anses vara ostridigt att det föreligger ett anställningsavtal.  

 

Inom elitfotbollen, framförallt för föreningar och utövare i Sveriges två högsta serier torde det 

vara klarlagt att det föreligger ett anställningsförhållande. Något som starkt bidrar till att jag 

vågar dra den slutsatsen är med tanke på att det finns kollektivavtal inom branschen, det är 

alltså ostridigt att det som huvudregel föreligger ett anställningsförhållande. Även inom 

Ishockeyns två högsta serier SHL och Hockeyallsvenskan finns kollektivavtal och därmed 

vågar jag dra slutsatsen att det föreligger ett anställningsförhållande. 

Det handlar om professionell idrott med stora summor pengar och aktörerna är kommersiella 

vilket gör att det i dessa fall många gånger handlar om lönearbete och inte ideellt arbete för 

utövaren. 
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En avlönad spelare i en förening måste som huvudregel anses vara en arbetstagare i 

arbetsrättslig mening. Även om detta kan tänkas främmande för många är det i den riktning 

utvecklingen rört sig. Idag finns det många idrottsutövare inom lagidrottens elitskikt som har 

mångmiljonbelopp i ersättning men som ändå upplevs som idrottare i gemene mans ögon. 

Detta är inte speciellt konstigt med tanke på hur det sett ut historiskt, dock tror jag många 

börjat inse att elitspelare i våra högsta divisioner är precis lika mycket arbetstagare som alla 

andra. Utvecklingen går framåt när det gäller rättigheter och skyldigheter både från 

föreningars och spelares håll.  

I Riksidrottsförbundets stadgar och efterföljande förbunds stadgar är huvudregeln alltid att 

tvister ska avgöras genom skiljeförfarande. Detta torde bero på väldigt många saker, men till 

att börja med tror jag att idrottens form som en autonom juridisk särart alltid velat ha det så. 

Egentligen ser jag ingen stor problematik i att idrotten ska få vara självstyrande. Men som 

med alla civilrättsliga avtal, vinner de inte juridisk giltighet genom sig själva utan måste så att 

säga få sin legitimitet på avtalsrättslig grund.  

Elitidrotten vill i många situationer hålla sig utanför många av de arbetsrättsliga reglerna. 

Detta är givetvis inget problem i den mån avtalen uppfyller kraven i LAS, d.v.s. att ett sådant 

frånträdande har lagstöd och får regleras genom kollektivavtal. 

 

När allmänna domstolar överprövar idrottsliga beslut kan man fråga sig hur rättssäkert vårt 

idrottsliga system är. Eller så är det just den slutsatsen man ska dra, att detta ytterst är ett sätt 

för våra allmänna domstolar att se till så att rättssäkerheten inom idrotten respekteras. Detta 

tror jag är bra, problemet är alla dessa skiljeförfaranden som aldrig kommer till 

offentlighetens ljus. Det är idrottsbranschen som själva vill ha det så, eftersom det krävs 

snabba processer och i många lägen vill aktörerna hålla ärenden sekretessbelagda. 

Om detta är rättssäkert eller inte är svårt att svara på. Det finns en nackdel med att 

offentligheten inte kan granska avgöranden och att förfarandet är ett eninstansförfarande. 

Samtidigt är det sedvänja i branschen att ha snabba avgöranden genom skiljeförfaranden och 

där sekretess har en stark position. Det finns skyddsvärda intressen inte minst 

idrottsföreningar emellan men också för den enskilde aktören att tvister hålls hemliga. 

Att det är avgöranden genom skiljeförfaranden som är sedvana inom all idrott är tydligt om 

man tittar på hur strukturen ser ut. Riksidrottsförbundets stadgar stipulerar detta tydligt, och i 

princip alla föreningar som är aktiva inom landet med dess utövare är bundna av dessa 

stadgar. Intressant är att lagidrotternas stadgar också tydligt talar om att tvister genom 

skiljeförfaranden är för handen. 
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Med andra ord tyder det mesta på att avgörande genom skiljeförfarande bör vara det enda 

alternativet i situationer där idrottare som arbetstagare är inblandade.  

Av uppgifterna ovan angivna och intressant för vidare diskussion är dock varför inte alla 

tvister i sådana fall avgörs genom skiljeförfaranden. 

Tittar man i bandyns stadgar, handbollens stadgar och fotbollens stadgar följer dessa 

riksidrottsförbundets benämningar att alla tvister ska avgöras genom skiljeförfaranden. 

Dessutom är det tydligt att fotbollens kollektivavtal ger ytterligare stöd för uppfattningen att 

skiljeförfaranden är branschpraxis. Dessutom finns det inskrivet i detta avtal, att det 

kollektivavtalet är bindande för utövare som inte är organiserade i arbetstagarorganisation. 

Således torde alla fotbollsspelare i de högre seriesystemen vara bundna av skiljeklausul i sina 

anställningsavtal.  

 

Det finns mängder av olika typer av arbetsrättsliga frågor som utretts i skiljenämnd. 

Egentligen är inte enskilda fall av vidare intresse för min frågeställning, detta är snarare en 

bekräftelse på att merparten av tvister går till skiljenämnd och därmed hålls sekretessbelagda. 

Det har under arbetets gång varit svårt att få tag på dessa domar, några har jag tagit del av 

men inte kunnat referera till. Några har jag valt att inte referera till eftersom de inte visat en 

rättvis bild eller gett vägledning i frågan om varför de hamnat i skiljeförfarande. 

Andra förfaranden har jag inte fått tag på någon information alls på grund av sekretess. Detta 

är inte konstigt sett till hur branschen ser ut och vad tanken med skiljeförfaranden faktiskt är. 

Vad som dock kan anmärkas på är bristen på vägledning och kunskap när egentligen all 

praxis inom området hålls hemlig. Å ena sidan kan och ska skiljeförfaranden hållas hemliga, 

men å andra sidan kanske det hade varit bra med någon typ av publicering av omständigheter 

för att ge vidare vägledning till framtida tvister. Dessa intressen måste såklart ställas mot 

varandra, är verkligen det primära att sekretessen upprätthålls i alla lägen? En större 

transparens likt brottmål eller annan typ av domstolsprocess tror jag hade varit till gagn för 

branschen.  

Intressant är således att titta på ovan angivna rättsfall som aktualiserar frågeställningen av 

vida intresse, när är det skiljenämnd och när är det allmän domstol?  

 

Utövaren blir civilrättsligt bunden genom sitt medlemskap i föreningen. Detta medför att 

stadgarna är bindande för både utövaren och föreningen. 
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Stadgarna är således likt diskuterat tidigare som en sorts standardavtal. Det torde vara 

ostridigt att stadgarna således blir avtalsinnehåll genom medlemskapet. Det känns 

odiskutabelt att så är fallet och detta tror jag egentligen inte att det råder någon tvekan om. 

Trots detta finns fall då forumfrågan således blir av intresse, annars skulle inga tvister hamna 

i Arbetsdomstolen eller tingsrätten.  

Inom fotbollen, bandyn och handbollen anger stadgarna tydligt att det tvister ej får avgöras i 

allmän domstol. Trots detta för att ta ett exempel från ovan, finns det fall då frågan om 

skiljeklausulens giltighet ställts på sin spets mellan medlem och förening. I Malmberg går att 

utläsa följande av yttersta vikt för min frågeställning,125  

 

”Den som inträder som medlem i en ideell förening ikläder sig i princip skyldighet att 

följa föreningens stadgar. Stadgarna har karaktäriserats som ett standardavtal för 

medlemmarna”  

 

Av detta att döma vågar jag dra slutsatsen att man generellt bör kunna säga att alla som är 

medlemmar i en förening således är bundna av dess stadgar. Dessa stadgar har som ovan 

nämnt tydligt stipulerat att tvister avgörs genom skiljeförfaranden.  

Verkligheten visar ibland en annan bild, att tvister ändå i vissa fall tenderar att hamna i 

allmänna domstolar för prövning. 

Dels finns situationer när tvister mellan utövare och förening ändå hamnar i allmän domstol 

på grund av olika anledningar. Situationer när arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer finns 

representerade och således öppnar möjligheten att få fall prövade i Arbetsdomstolen. 

Poängteras ska dock att stadgarna i föreningen fortfarande tydligt talat om att skiljeförfarande 

varit forum.  

Även som ovan visat finns fall som hamnar i Tingsrätten trots att det handlat om spelare i 

förening (AD 2012 nr 20). Spelaren tyckte inte att skiljeklausulen var bindande på det enkla 

skuldebrevet som tecknats vid sidan av anställningskontraktet (spelaravtalet). Domstolen 

talade om att detta hade sådant direkt samband med anställningen att den fick anses ingå i 

anställningsförhållandet. Skiljeklausulen var med andra ord giltig och utgjorde därmed 

rättegångshinder. 

Intressant med detta fall är att detta trots allt gällde en fordran vid sidan av själva 

anställningsförhållandet. Även den ansågs ha sådant direkt samband med 
                                                
125 Malmberg J. Anställningsavtalet: Om anställningsförhållandets individuella reglering, 
Uppsala, 1997, s. 230f.  
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anställningsförhållandet. Det finns stöd för denna uppfattning i doktrinen där det sägs att 

tvisten kan ha sådant samband med det avtal vari tvisten ingår att den utgör ett 

rättegångshinder.126 

 

Av väldigt stort intresse för forumfrågan i idrottsliga sammanhang är AD 2014 nr 13.  

Vad som gör detta intressant för min frågeställning om vilket forum som gäller vid tvist är 

följande. Det var och är helt ostridigt att det handlade om ett arbetstagarförhållande med tanke 

på gällande kollektivavtal och spelaravtal. Tvisten handlade om ett ogrundat avskedande från 

klubbens sida skett när föreningen blev degraderad från SHL till Hockeyallsvenskan.  

Rubriken i kontraktet sade att det gällde spel i Elitserien (Nuvarande SHL) och detta tyckte 

föreningen bara gällde för spel i Elitserien. Domstolen kom fram till att ett ogrundat 

avskedande hade skett och att kontraktet gällde även i Hockeyallsvenskan. Domstolen tryckte 

på det att rubriceringen inte är av yttersta vikt utan istället omständigheterna i det enskilda 

fallet. Det fanns inte heller styrkt från klubbens sida att det förelåg sedvana i branschen att 

bryta sådana avtal vid degradering.  

Det mest intressanta i detta fall är inte omständigheterna i tvistefrågan utan varför tvisten 

överhuvudtaget hamnade i Arbetsdomstolen. I stadgarna och gällande kollektivavtal 

(hockeyavtalet) finns till skillnad från i fotbollens, handbollens och bandyns stadgar följande 

benämning:127 

 

”Tvister som rör tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning får prövas endast om 

parterna är överens om detta.” 

 

”är överens om detta” tycks således varit avgörande i frågan. Om parterna invänt eller kommit 

överens om att skiljenämnden skulle avgöra frågan kan jag inte se någon annan utgång än att 

tvisten hamnat i förbundets skiljenämnd. Ser man på vad regleringen säger, är det att allmän 

domstol inte ska tillämpas utan att det är avgörande genom skiljeförfarande som gäller. Men 

detta är med förbehållet att parterna är överens om detta.  

 

                                                
126 Aa, s. 238.  
127http://www.swehockey.se/ImageVaultFiles/id_78778/cf_78/skiljenamnden_reglemente.PD
F, citerad 2/4 2016.  
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Liknande bestämmelse finns i innebandyns § 1 reglemente för Innebandyförbundets 

skiljenämnd:128  

 

”Tvister som rör tillämpningen av arbetsrättslig lagstiftning får prövas av 

skiljenämnden endast om båda parterna är ense om saken” 

 

Inom Ishockeyn och Innebandyn finns till skillnad från Fotbollen, Bandyn och Handbollen ett 

krav på att parterna ska vara överens eller ense om att avgöra tvisten i skiljenämnd. Detta 

framstår som väldigt märkligt för mig, dels för att de andra lagidrotternas stadgar inte har 

kravet och att de således ligger mer i linje med riksidrottsförbundets stadgar som tydligt 

klargör att alla tvister ska hänföras till skiljenämnd. 

Att AD 2014 nr 13 gick till Arbetsdomstolen var på grund av att parterna inte invände mot ett 

avgörande i AD. Utfallet skulle vad jag kan se bli likadant vid en tvist mellan förening och 

utövare inom Innebandyn. Mer oklart är således vad som skulle hända om det handlade om 

någon av de andra lagidrotterna där detta krav på ”överens om det” eller ”ense om saken” inte 

finns med.  

 

Här torde inget krav finnas att parterna ska invända eller vara överens för att tvisten ska föras 

till skiljenämnd. Utfallet i dessa lagidrotter mellan förening och spelare kan jag inte annat än 

tolka som att de skulle gå till skiljenämnd enligt lydelsen i stadgarna. I dessa idrotters stadgar 

och riksidrottsförbundets stadgar tycks stipuleras ett förbud mot avgörande av tvister i allmän 

domstol. Detta går hand i hand med principen om idrottens självstyre och att tvister historiskt 

sett alltid avgjorts inom de idrottsliga organisationerna. 

Tänkas kan att detta luckrats upp med åren, desto fler idrottare som kan klassas som 

arbetstagare aktualiserar därmed den arbetsrättsliga lagstiftningen. 

Utvecklingen torde gå åt att kollektivavtal blir vanligare i de större och mer 

kommersialiserade lagidrotterna. Frågan finns dock vad som händer i de lägen när 

kollektivavtal inte föreligger men parterna trots allt har ett anställningsförhållande. De 

arbetsrättsliga frågorna blir minst lika viktiga för det, om inte ännu viktigare. 

Det råder en osäkerhet kring var tvister egentligen hamnar mellan en förening och en utövare. 

När det föreligger ett anställningsförhållande utifrån bedömningen i det enskilda fallet (de tio 

                                                
128 http://www.innebandy.se/SIBF-info/juridiskanamnden/Skiljenamnd/, citerad 8/4 2016. 
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punkterna) och det uppstår tvistefrågor rörande anställningen är det svårt att ge ett direkt svar 

angående forumfrågan. 

 

Det är inte alltid helt enkelt att förutse var tvister mellan föreningar och spelare kommer att 

behandlas. Enligt mig finns det inget givet svar på frågan eftersom huruvida ett 

anställningsförhållande föreligger är kräver ofta en bedömning i varje enskild situation. Finns 

det kollektivavtal och/ eller arbetsgivar-arbetstagarorganisationer inblandande blir tvistens 

forum annorlunda. Dels för att möjligheten för en prövning till Arbetsdomstolen kommer att 

gå före en prövning i Tingsrätten. Svaret på forumfrågan blir väldigt annorlunda beroende på 

hur det ser ut i den aktuella situationen.  

Vad som torde kunna vara en huvudregel, och som enligt både Riksidrottsförbundets stadgar 

och idrottsförbundens stadgar är att tvister avgörs genom skiljeförfarande. 

Angående kollektivavtal är de avtal jag tagit upp de som praktiskt haft störst genomslagskraft. 

Arbetsgivaralliansen har även avtal för idrottsbranschen men som inte fått något kollektivt 

genomslag i alla föreningar i de högsta seriesystemen. 

Men trots kollektivavtal eller inte, kvarstår problematiken med att idrottsliga tvister i 

huvudsak kommer att gå till skiljeförfarande. En brist på praxis och vägledning inom 

branschen är en verklighet branschen får leva med. 

Den största skillnaden med kollektivavtal vid sidan om den självklara fördelen med 

branschanpassning är att med fackliga organisationer i ryggen kommer de också kunna föra 

talan för sina medlemmar. Både för den aktuella föreningen men också för den enskilde 

utövaren. Detta torde vara en strävan eftersom jag tror att organiserade idrottare skulle ha 

enklare att stå upp för sin sak. Det finns risker med att vara oorganiserad, att tvisten går till 

skiljenämnd och att kostnaderna därför blir skyhöga. 

 

Dessutom kommer kollektivavtal överlag att hjälpa till på många vis, dels blir avtalen 

anpassade efter varje bransch men också att det finns ekonomiskt och stöd i övrigt från en 

organisation som kan stå upp för parternas rättigheter vid tvist. Framförallt i de situationer där 

Ishockey och Innebandy aktualiseras eftersom det krävs att parternas är överens för att 

prövningen ska göras i skiljenämnd. Utifall parterna inte är överens skulle sådana tvister 

hamna i Arbetsdomstolen med arbetsgivar-arbetstagarorganisationer som i sådana fall stöttar 

den enskilde utövaren.  

I situationer där det inte är arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer inblandade skulle en 

sådan prövning ske med tingsrätt som första instans. Överlag torde kunna dras den slutsats att 
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Arbetsdomstolen som specialdomstol är ett bättre lämpat forum för att pröva arbetsrättsliga 

tvister. 

 

Nämnas bör att jag tror att skiljeförfarande även i framtiden kommer dominera den idrottsliga 

branschen och att så också är eftersträvansvärt. Dels med tanke på branschens snabba 

förändringar men också för att upprätthålla effektiviteten i rättstillämpningen i en bransch 

som kräver snabbare anpassning och snabbare tvistelösningar än många andra 

samhällssektorer. Dock med det viktiga tillägget att jag tycker mig se problematiken med all 

sekretess som finns på området. Det finns en viss brist på vägledning och ”prejudikattorka” 

som för mig framstår som något märklig.  Idrottsrörelsen och framförallt elitidrotten 

engagerar stora delar av befolkningen både som utövare eller som åskådare. Jag kan tycka det 

är märkligt att branschen inte försöker hitta en transparens när det kommer till hur tvister ska 

lösas. I alla stadgar ovan redovisat och vad som är odiskutabelt för idrottsrörelsen är att 

prövningar i allmän domstol ska undvikas.  

Personligen tror jag att en öppnare redovisning av omständigheter för att ge kunskap och 

vägledning för framtida tvister definitivt vore att föredra. Kunskapen från utövare är sett till 

egna erfarenheter minimal och stora delar av utövarna saknar idag kollektivavtal eller någon 

som företräder vederbörande. Dessutom ska inte kostnadsaspekten vid skiljeförfaranden 

negligeras. Jag är övertygad om att många utövare inte vet om sina rättigheter, men också att 

många inte vågar stå upp för sina rättigheter och ta dem till prövning. Det kan bli en 

långdragen och kostsam process i branscher där den aktive kan byta förening eller flytta 

utomlands inom en nära framtid.  

Jag tror att avgöranden genom skiljeförfaranden kommer att fortsätta vara det bästa för 

branschen, men med en större insyn i omständigheterna för att på så vis få en större 

vägledning i en bransch som jag anser är i stort behov av det. 
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