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1 Inledning, syfte, frågeställning

1.1 Bakgrund, syfte och frågeställningar

Fotboll, ofta benämnd som världens populäraste sport, är en idrott som väcker känslor, 
skapar sammanhållning och samlar människor från alla världens kulturer och hörn. Åk 

till Sydamerika och du kommer förmodligen se barn och unga som spelar fotboll på en 
grusplan från tidig morgon till sen kväll. Barnen kanske har fotbollströjor lika de 

klubbar och spelare de ser som sina idoler. På barnens ryggar kan ses namn som Messi 
och Ronaldo, spelare som utgör och befinner sig på andra sidan av fotbollsvärlden. 

Dessa spelare tjänar miljoner på sitt fotbollsspelande och deras matcher ses av en 
mängd människor världen över.

	
  Uppkomsten av den fotboll vi känner idag sägs ha skett i England på 1800-talet, 
men föregångare har kunnat spårats till Kina redan runt år 200 f.kr.1 Vilket datum man 

än väljer att peka på som starten utav den idrott som idag regelbundet utövas av cirka 
265 miljoner av jordens befolkning så finner man en sport full av tradition och historia.2 

Sedan fotbollens uppkomst har dock sporten till stor del kommit att förändras. Fotboll 
som från början främst byggde på sociala aspekter och främst utövades för nöjes skull 

är idag en kommersiell industri som kommit att innehålla en allt starkare ekonomisk 
apsekt.3 I takt med kommersialiseringen och de ökade ekonomiska krafterna inom 

fotbollen har även en del av de personer som utövar sporten börjat att tjäna pengar på 
sitt fotbollsspelande. För dessa elitspelare utgör fotbollen inte längre en hobby utan ett 

arbete. På andra sidan arbetsförhållandet står elitspelarens fotbollsklubb. En 
fotbollsklubb som därmed också agerar arbetsgivare.4

	
 Denna uppsats syftar till att utreda och belysa utvecklingen samt den nuvarande 
rättsliga ställningen för en fotbollsspelare som arbetstagare och en fotbollsklubb som 

arbetsgivare. Detta aktualiserar grundläggande frågeställningar som om svensk rätt och 
EU-rätt överhuvudtaget går att tillämpa på fotboll eller ifall idrottens särart leder till att 

sporten står utanför det allmänna rättssystemet. I samband med utredning av dessa 

1

1 www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/, citerad 10 maj 2017.
2 År 2006 fanns det enligt FIFA 265 miljoner aktiva fotbollsspelare, www.fifa.com/mm/document/
fifafacts/bcoffsurv/emaga_9384_10704.pdf, citerad 10 maj 2017.
3 Enligt Deloittes stora årliga undersökning av ekonomin inom fotbollen var Manchester United den 
klubb som omsatta mest pengar år 2016, över 600 miljoner euro, https://www2.deloitte.com/content/dam/
Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/gx-consumer-business-sport-football-money-
league-2017.pdf, citerad 10 maj 2017.
4 För vilka klubbar som klassificeras som elitklubbar och vilka spelare som utgör elitspelare, se not 5.

http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/
http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/
http://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/emaga_9384_10704.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/emaga_9384_10704.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/emaga_9384_10704.pdf
http://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/emaga_9384_10704.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/gx-consumer-business-sport-football-money-league-2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/gx-consumer-business-sport-football-money-league-2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/gx-consumer-business-sport-football-money-league-2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/gx-consumer-business-sport-football-money-league-2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/gx-consumer-business-sport-football-money-league-2017.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/gx-consumer-business-sport-football-money-league-2017.pdf


frågor kommer även en lämplighetsdiskussion angående den allmänna rättens 

inblandning i fotbollen att föras. I nästa steg kommer fotbollsspelarens och 

fotbollsklubbens ställning inom arbetsrätten att utredas. Detta väcker frågor som om 

arbetsrätten går att tillämpa på fotboll - kan fotboll anses vara ett arbete? Till detta hör 

också frågan ifall en fotbollsspelare, i juridisk mening, är att anse som arbetstagare. Den 

eventuella problematiken med en tillämpning av arbetsrätt på fotbollen kommer att 

belysas med hjälp av vissa typsituationer en fotbollsspelare kan komma att ställas inför. 

1.2 Avgränsning

Jag har valt att avgränsa mig till elitfotbollen och elitfotbollsspelare.5 Detta leder till att 

då termer som fotbollen och fotbollsspelaren används åsyftas elitdelen av de bägge. 

Anledningen till avgränsningen är att det främst är för professionella fotbollspelare samt 

elitklubbar som ersättning för fotbollsutövandet blir aktuellt. Således är det också främst 

för dessa ett resonemang kring de arbetsrättsliga reglerna är av intresse. 

	
 Vidare är uppsatsen avgränsad till att gälla manliga fotbollsspelare. Anledningen till 

detta är att det kollektivavtal för fotbollsspelare och klubbar som analyseras och delvis 

ligger till grund för resonemang angående fotbollsspelaren och fotbollsklubbens 

arbetsrättsliga rätt- och skyldigheter i denna uppsats endast gäller för herrspelare.6

1.3 Metod och material

Den metod jag valt att lägga till grund för uppsatsen är den rättsdogmatiska metoden 

vilken innebär att systematisering och tolkning av gällande rätt har gjorts. Detta utifrån 

lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.7  Värt att nämna är dock att det inom 

idrottsjuridikens område finns en begränsad mängd vägledning i form av lagtext och 

förarbeten samt att praxis inte heller är omfattande vad gäller fotbollsspelare och 

arbetsrätt. Vad gäller bristande praxis har detta en möjlig förklaring i att de flesta av 

målen som berör detta avgörs genom skiljeförfarande och således ofta omgärdas av 

sekretess.8

2

5 Som elitklubbar i Sverige räknas medlemmarna i Svensk Elitfotboll, de 32 klubbarna i de två högsta 
serierna Allsvenskan och Superettan. www.svenskelitfotboll.se/om-sef/, citerad 10 maj 2017.
Som professionella fotbollsspelare räknas i Sverige alla som erhåller en ersättning på över 10 000 kronor 
per år. http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_38711/ImageVauldtHandler.aspx, citerad 10 maj 
2017.
6 Unionen, Kollektivavtal för fotbollsspelare.
7 Peczenik, A, Juridikens teori och metod, s.9.
8 Notera att HD i NJA 2000 s.538 slog fast att skiljeförfarande i sig inte medför någon sekretessplikt, 
istället krävs att parterna träffar en överenskommelse angående detta, vilket dock ofta också görs.

http://www.svenskelitfotboll.se/om-sef/
http://www.svenskelitfotboll.se/om-sef/
http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_38711/ImageVauldtHandler.aspx
http://svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_38711/ImageVauldtHandler.aspx


	
 Relativt stort fokus har således även kommit att riktats mot doktrin. Här har både 

nationell samt internationell litteratur studerats. Anledningen är delvis att det råder viss 

begränsning vad gäller svensk litteratur i ämnet men också att jag anser att idrott i 

allmänhet och fotboll i synnerhet har ett starkt globalt samband. Med detta menar jag att 

fotbollsbranschen är en marknad med stark internationell prägel. Exempelvis står 

svenska fotbollsförbundet (SvFF), även om de reglerar bestämmelser för svenska 

fotbollsklubbar och spelare, under internationella organisationer som Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA) och Union of European Football 

Associations (UEFA). SvFF måste därför, liksom nationella fotbollsförbund i andra 

länder, följa de internationella regelverk som exempelvis UEFA och FIFA satt upp. 

	
 Uppsatsen kommer främst utgå ifrån ett de lege lata-perspektiv då bestämmelserna 

inom området för fotboll och arbetsrätt idag är tämligen oklara och fotbollens särart 

leder till att många arbetsrättsliga regler inte till fullo passar in. På grund av detta ser jag 

det intressant att utreda vad som faktiskt gäller för fotbollsspelare och fotbollsklubbar i 

arbetsrättsliga frågor. Där jag ansett att behovet finns så kommer dock även ett de lege 

lata resonemang att föras.

1.4 Disposition

Uppsatsen börjar med en mindre genomgång av idrottens och fotbollens historia. Häri 

kommer även ingå en kort redogörelse av fotbollens utveckling genom tiden. Därefter 

kommer en utredning angående vilka regler och regelverk fotbollsklubbar och 

fotbollsspelare har att tillämpa att göras. För att ge mer insikt och förståelse för 

fotbollens komplexa interna regelorganisation så kommer en relativt utförlig 

redogörelse angående detta först att föras. Därefter en redogörelse av den allmänna 

rättens påverkan på fotbollen vari även ett EU-rättsligt perspektiv ingår.

	
 Nästa del av uppsatsen berör fotbollsspelarens arbetsrättsliga ställning. Här belyses 

vissa av de problem som uppstår när arbetsrätten ska appliceras på fotboll. Detta sker 

genom att typsituationer, utvalda från perspektivet att de ofta kan inträffa för 

fotbollsspelare, utreds. Finns här lösningar på problemen kommer dessa att analyseras, 

går inte lösningar att finna så kommer sådana att föreslås.

3



2 Fotbollens historia och utveckling

2.1 Fotbollens historia

Det första spåret av fotboll går att finna långt bak i människans historieböcker. Redan 
före år 0, närmade sagt 200 f.kr, har de första spåren av sporten kommit att hittas. I Kina 

utövades här ett spel kallat Cùjú som likt dagens fotboll spelades med två lag som i två 
olika målburar försökte skjuta in en boll. Spelet växte sig stort och kom att spridas 

utöver landets gränser. 
	
 Det går idag inte peka på en exakt tidpunkt då fotbollen nådde Europa. Under 1300-

talet utfärdades dock ett förbud mot sporten i Frankrike vilket visar att fotbollen 
åtminstone nått vår kontinent då. Fotbollen byggde från början, och länge därefter, på 

lokala sedvanor och tradition vilket betydde att sporten kunde se olika ut beroende på 
vart i världen man befann sig. Detta kom främst att förändras under 1800-talet, då 

fotbollen introducerades och etablerade sig på brittiska internatskolor. Det var också vid 
denna tidpunkt fotbollen startade en utveckling mot den sport vi känner idag.9 

	
 Ser man till den svenska fotbollens historia kom bildandet av fotbollsklubbar igång 
några år innan sekelskiftet år 1900.10 Liksom i resten av världen influerades den svenska 

fotbollen länge av sociala aspekter och utövades och präglades av amatörism vilket idag 
bedöms ha satt en djup och speciell prägel på hela fotbollens identitet och karaktär.11 

Fotboll var från början främst en lek men har med tiden kommit att utvecklats till en 
aktivitet med ett allt tydligare tävlingsmoment. I takt med utvecklingen har även 

ekonomi kommit att få en allt tydligare roll på sporten. 
	
 I Sverige var det länge inte tillåtet att tjäna några pengar på att utöva idrott utan de 

som sysslade med sporten var tvingade att göra det på en amatörnivå. Detta har med 
tiden kommit att förändras. Det första steget mot en professionell fotboll kom att tas 

genom att Riksidrottsförbundet år 1948 ersatte sina amatörbestämmelser med allmänna 
tävlingsbestämmelser. I de nya reglerna gick att finna att idrottaren fick tillåtelse att 

erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst och traktamente. Dessutom fick idrottaren 
mottaga priser från sin klubb, dock inte i form av pengar. Ifall en spelare bröt mot 

reglerna kunde denne bli av med sin amatörstatus, vilket under denna period var 

4

9 www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/, citerad 10 maj 2017.
10 Peterson, T, Den svengelska modellen, s.15.
11 Peterson, T, En allt allvarligare lek, s.401.

http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/
http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/


allvarligt. Utan en amatörstatus fick spelaren nämligen inte deltaga i några seriematcher 

eller landskamper.12

	
 År 1967 togs nästa steg mot professionalitet inom svensk fotboll då amatörreglerna , 

i Sverige, helt kom att avskaffas. Därmed blev det tillåtet att utöva fotboll på en 

professionell nivå vilket innebar att man fick tjäna pengar på sin idrottande.13 Peterson 

menar att den främsta anledningen till avskaffandet av amatörtvånget var Sveriges 

framgångar i de internationella fotbollsmästerskap som hölls år 1948 och 1958.14 Dessa 

två mästerskap resulterade för svensk del i ett OS-guld samt ett VM-silver. I takt med 

det svenska fotbollslandslagets framgångar blev också de svenska spelarna mer 

eftertraktade  internationellt, utländska klubbar ville värva över spelarna. Härmed 

uppstod ett konkurrensproblem för de svenska klubbarna då de fortfarande gällande 

amatörreglerna gjorde att klubbarna inte hade någon möjlighet att betala ut lön till sina 

spelare. Detta var möjligt för utländska klubbar där regler om professionalism på många 

ställen redan hade införts.15 För svenska klubbars del medförde därför amatörreglerna 

att det blev svårt att få spelarna till att stanna då utländska klubbar kom och lockade 

med en lönecheck.

	
 Förutom det faktum att amatörreglerna innebar att svenska klubbar hade svårt att 

locka sina spelare till att stanna fanns även en rädsla angående Sveriges landslags 

framtida möjligheter att i framtiden hävda sig internationellt. Om det även fortsatt skulle 

finnas ett förbud mot att professionellt utöva fotboll i Sverige så infann sig svårigheter 

för spelare att ägna sig åt fotboll på heltid. Den förbjudna lönen innebar helt enkelt att 

spelarna inte kunde välja bort annat arbete, utbildning och dylikt vilket kunde ses vara 

ett krav för att kunna lägga den träning som krävdes för att de svenska spelarna fortsatt 

skulle kunna utgöra ett konkurrenskraftigt svenskt landslag.16

	
 Då det år 1967 blev tillåtet med professionalitet inom svensk fotboll började också 

flera av de största svenska klubbarna att agera på ett mer professionellt sätt. Klubbarna 

var tvungna att bygga upp en helt annan organisation och administration samt alltmer 

övergå till att likna företag snarare än kvartersklubbar. För klubbarna var det var helt 

enkelt fråga om att inta ett mer yrkesmässigt förhållningssätt.17  Den tillåtna 

5

12 Peterson, T, Den svengelska modellen, s.47.
13 Peterson, T, Idrottens professionalisering- och kommersialiseringsprocesser, s.3.
14 Peterson, T, Den svengelska modellen, s.5.
15 Exempelvis hade amatörreglerna avskaffats i England redan år 1885. Grayson, E, Sport and the law, s.
25.
16 Peterson, T, Den svengelska modellen, s.26.
17 Peterson, T, Den svengelska modellen, s.129.



professionalismen medförde också att ekonomin fick en helt annan betydelse för 

fotbollsklubbarna. Det var inte längre bara fråga om mindre utgifter såsom att köpa in 

material och ta sig till bortamatcher, utan nu skulle också lön betalas ut till spelarna. 

Dessutom blev det nu tillåtet med övergångssummor, en engångssumma som betalas då 

en spelare köps från en annan klubb, vilket kunde krävas om man ville locka över 

spelare från andra klubbar. Klubbarna kunde inte till fullo kompensera dessa utökade 

kostnader med högre biljettpriser utan var istället tvungna att hitta nya, ytterligare, 

inkomstkällor. Det var fråga om att öka klubbarnas intäkter och detta till största del 

genom sponsring och statliga bidrag. Härmed kom klubbarna att allt mer rikta ett större 

fokus mot staten och marknaden, de då två stora aktörerna i det moderna samhället.18 

	
 De förändringar som skett, främst i och med avskaffandet av amatörreglerna, har haft 

stor betydelse för den svenska fotbollens utveckling. Klubbarnas omsättning av pengar 

kom i och med förändringen att öka och detta var en anledning till att klubbarna var 

tvungna att inta en mer professionell ställning. Förändringen med en tillåten 

professionalitet fick dock också följder för de som faktiskt utövade sporten, nämligen 

spelarna. 

	
 För fotbollsspelaren sågs fram till år 1975 den ersättning som erhölls som en inkomst 

från hobbyverksamhet. Tio år senare hade utvecklingen nått den punkt att 

fotbollsspelarens lön var pensionsgrundande. Förändringen visar, i min mening, starten 

för att idrottsutövandet kom att tas på ett mer seriöst sätt och utgjorde ett första steg på 

vägen mot att juridiskt anse fotbollsutövandet utgöra ett arbete. Den allra största 

förändringen vad gäller synen på utövandet av fotboll kom dock att ske genom den idag 

mycket kända Bosmandomen år 1993.19  Genom målet konstaterade nämligen EU-

domstolen att idrott under professionella former, ur ett EU-rättsligt perspektiv, är att 

likställa med annat förvärvsarbete.

2.2 Fotbollens kommersialisering och professionalisering

Idag går att tala om en särskild idrottsbransch som utgör en stor del av den 

underhållningsindustri som i sin tur utgör en av världens största industrier.20 I takt med 

att kommersialiseringen av fotbollen ökat har även ekonomins betydelse följt efter. Idag 

omsätter de största fotbollsklubbarna enorma summor pengar och klubbar som engelska 

6

18 Carlsson, B, Idrott och idrottsvetenskap i ett samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv, s.12. 
19 Mål C-415/93 Bosman.
20 Fotbollsbranschens omsättning utgjorde runt år 2000 3% av den totala världshandeln. Sund, B, 
Fotbollen som arbetsmarknad. www.idrottsforum.org/articles/sund/sund.html, citerad 1 maj 2017.

http://www.idrottsforum.org/articles/sund/sund.html
http://www.idrottsforum.org/articles/sund/sund.html


Manchester United och spanska Real Madrid värderas till omkring 430 miljoner pund. 

Dessa två klubbar, tillsammans med flera andra, har idag varumärken värda summor 

som går att jämföra med några av världens största företag.21

	
 Utvecklingen mot en mer kommersialiserad fotboll har dock inte skett utan något 

motstånd. Från den idrott som från början växt sig stark utifrån en tydlig social aspekt 

har idag stora steg tagits mot en elitfotboll där ekonomi till och med kan vara viktigare 

än sportslig framgång.22 Fotboll av idag riskerar alltmer att övergå från något som ska 

skänka glädje och framhäva känslor samt framförallt vara en sportslig tävling mellan 

olika klubbar och organisationer till något som främst är till för att inbringa pengar till 

klubbarnas ägare.23  

	
 Ur ett juridiskt perspektiv är fotbollens utveckling inte helt oproblematisk. Utifrån 

idrottens historia och tradition som hobbyverksamhet relativt frikopplat från det 

juridiska samhället har ett stort internt idrottsligt regelverk kommit att växa fram. Detta 

också utan speciell stor inverkan från den traditionella rätten. I takt med den ökade 

kommersialiseringen och de ökade ekonomiska intressena inom fotbollen har behovet 

av en tydligare lagstiftning, mer kopplad till den allmänna juridiken, kommit att öka. Då 

fotbollen idag utgör en bransch fylld av pengar som kommer från vanliga företag, 

härstammande från en marknad reglerad av den allmänna juridiken, så kan anses att det 

blir allt viktigare att juridiska frågor inom fotbollen också avgörs på liknande grunder 

som i andra delar av samhället.24
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21 Gardiner, S, Felix, A, James, M, Welch,R och O´Leary, J, Sports law, s.284.
22 Ett exempel är då FC Barcelona 2016 spelade en träningsmatch i Qatar bara dagar före ett viktigt derby 
mot Espanyol i den spanska ligan. Matchen anordnades av lagets huvudsponsor Qatar Airways, och 
tidpunkten bemöttes med kritik.
23 Miller, T, Lawrence, G, McKay, J och Rowe, D, Globalization and sport, s.71ff.
24 Exempelvis betalar Adidas omkring 75 miljoner pund per år för att Manchester United ska spela i deras 
tröjor. http://www.bbc.com/news/business-28282444, citerad 3 maj 2017.
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3 Fotbollsföreningen som rättssubjekt och  

föreningens rättskällor

3.1 Fotbollsföreningen och dess regelverk

Idrotten har en historia och tradition av stort självbestämmande och har de facto 

historiskt till största del varit självreglerad, utan särskild stor statlig inblandning.25 Att 

idrotten varit så pass styrd av interna regelverk och bestämmelser har fått till följd att 

den intagit något av en särposition utanför den allmänna juridiken. Det har till och med 

uttryckts att idrotten skapat en egen sfär gentemot det allmänna rättssystemet.26 I takt 

med idrottens ökade kommersialisering och professionalism har dock det allmänna 

rättssystemets betydelse ökat och civilrätten har fått större inverkan på idrotten i 

allmänhet och fotbollen i synnerhet.27 I takt med civilrättens ökade inblandning så har 

även frågor som hierarkin mellan idrottens och civilrättens bestämmelser samt även 

vilka bestämmelser och regelverk en fotbollsklubb faktiskt har att följa kommit att 

ställas. I följande avsnitt ämnas dessa frågor att utredas. 

3.2 Allmän reglering

3.2.1 Normhierarki

Då de idrottsliga regelverken kommer från idrottens egna organ, exempelvis FIFA och 

UEFA, så kommer civilrättslig reglering ifrån, vad Lindholm kallar, rättsliga formella 

normgivare, eller med andra ord lagstiftare.28 Utgångspunkten är att de civilrättsliga 

regelverken hierarkiskt står över de idrottsliga. Som utgångspunkt ska 

fotbollsföreningen vid en konflikt mellan en idrottslig- och en civilrättslig bestämmelse 

följa den civilrättsliga. 

	
 Den nyss nämnda hierarkiska ordningen mellan civil- och idrottsrättslig reglering 

kan komma till uttryck på olika sätt. Det kanske tydligaste exemplet är genom att peka 

på de allmänna domstolarnas möjlighet att överpröva idrottsliga beslut. Kan ett 

avgörande baserat på idrottsliga regelverk bedömas strida mot någon allmän rättsregel 
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25 Carlsson, B, Idrottens normativa förändringsprocesser, s.12. 
26 Foster, K, Developments in sporting law, s.108 jfr Foster, K, How can sport be regulated?, s.267.
27 Carlsson, B, Idrott och idrottsvetenskap i ett samhälls- och kulturvetenskapligt perspektiv.
28 Lindholm, J, Idrottsjuridik, s.56.



så kan avgörandet överklagas till allmän domstol.29 Väl där sker sedan en prövning av 

den aktuella idrottsliga regleringens enighet med allmänna rättsregler. Skulle det visa 

sig att den idrottsliga bestämmelsen faktiskt strider mot en allmän rättsregel kan beslutet 

fattat med grund i den idrottsliga bestämmelsen komma att ogiltigförklaras och frågan 

istället bedömas utifrån den civilrättsliga regleringen. Hierarkin mellan idrottens interna 

regelverk och de allmänna rättsliga normerna har också prövats av idrottens egen 

domstol Court of Arbitration for Sport (CAS) som också slog fast att idrottens regler är 

underställda de civilrättsliga.30

3.2.2 Fotbollsklubben som ideell förening

Vilka civilrättsliga regler är då relevanta för en fotbollsförening? Till att börja med är en 

svensk idrottsförening enligt associationsrätten att ses som en ideell förening. Härom 

råder egentligen inga tvivel.31 Det faktum att fotbollsklubbar idag bedriver en relativt 

omfattande ekonomisk verksamhet utgör inte heller något hinder för att fotbollsklubben 

ska utgöra en ideell förening. Detta så länge verksamhetens underliggande syfte faktiskt 

är ideellt.32

	
 Tillskillnad mot andra associationsformer som till exempel aktiebolag och 

ekonomiska föreningar så saknas för den ideella föreningen en central lagstiftning. 

Följden är dock inte att den ideella föreningen står utanför rättssystemet. Istället för 

genom lagtext har ramen för den ideella föreningen främst kommit att växa fram genom 

domstolspraxis. Dessutom behöver den ideella föreningen beakta annan lagstiftning vid 

vissa tillfällen, exempelvis skattelagstiftning när föreningen ska betala skatt. 

	
 Den ideella föreningen är också styrd av sina egna stadgar och de generella regler för 

associationer som gäller alla olika associationsformer. Hemström kallar de generella 

reglerna för de fyra spärrarna.33  De fyra spärrarna begränsar både styrelsens som 

årsmötets rätt att fatta beslut. Den första spärren innebär att beslut inte får strida mot 

föreningens ändamål. Den andra spärren betyder att de som är verksamma inom 

föreningen är bundna av den verksamhet man kommit överens att ägna sig åt. Den 
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29 Lindholm, J, Idrottsjuridik, s.58.
30 CAS 98/200 AEK Athens.
31 Lindholm, J, Idrottsjuridik, s.61.
32 Lindholm, J, Idrottsjuridik, s.136. Det finns dock exempel där idrottsföreningar valt att bedriva delar av 
sin verksamhet genom aktiebolag. För uppsatsens syfte, det vill säga de arbetsrättsliga frågorna, är dock 
frågan om fotbollsklubben drivs som aktiebolag eller ideell förening irrelevant varför den härmed lämnas 
därhän. Utgångspunkten i uppsatsen kommer att ligga i fotbollsklubben som ideell förening då de allra 
flesta fotbollsklubbar drivs som en sådan.
33 Hemström, C, Bolag, föreningar, stiftelser - en introduktion, s.18.



tredje spärren kallas för likhetsgrundsatsen och innebär att alla medlemmar har lika rätt. 

Sista spärren kallar Hemström för generalklausulen vilken innebär att de som har 

bestämmanderätt inte får fatta beslut eller vidta åtgärder som är ägnade att bereda någon 

en otillbörlig fördel till nackdel för organisationen eller annan medlem. 

3.2.3 Civilrättsliga bestämmelser	


Föreningen är också en del utav samhället och måste därmed följa de generella regler 

som där finns. Det är således inte frågan om att det finns något generellt undantag vad 

gäller allmänna rättsreglers tillämpning på idrottsföreningar, utan föreningen ska beakta 

regler som de flesta andra.

	
 Det finns ett antal generella rättsregler som har påverkan på en fotbollsförening. 

Enligt Lindholm så kan man sammanfatta dem i fyra huvudkategorier.34 Den första 

kategorien består av allmänna regler som reglerar förutsättningarna för att ingå 

civilrättsligt bindande överenskommelser. För fotbollsföreningen har dessa regler en 

central betydelse. Anledningen är att hela det idrottsliga normsystemets tillämplighet 

bygger på civilrättsliga åtaganden.35 I kategorien ryms allmänna avtalsrättsliga regler 

om vem som kan ingå avtal och om hur bindande avtal uppstår. Till kategorien hör 

också vissa skyddsregler till skydd för arbetstagare. 

	
 Den andra kategorien av civilrättsliga bestämmelser med betydelse för 

fotbollsföreningen är enligt Lindholm regler mellan fysiska och juridiska personer där 

det inte gjorts ett inbördes åtagande.36  Här återfinns främst den utomobligatoriska 

skadeståndsrätten vilken reglerar förhållanden där en skada ska ersättas när skadans 

uppkomst inte kan hänföras till en överenskommelse mellan skadegörande och 

skadelidande. Den tredje kategorien består av regler som styr rättigheter och 

skyldigheter i förhållandet mellan enskilda och det allmänna.37 Här finns exempelvis 

skatterätten och konkurrensrätten men även straffrätten. Dessutom återfinns i denna 

kategori regler angående doping. Den sista, och fjärde, kategorien av allmänna regler 

med betydelse för fotbollsföreningen är regler om hur de tidigare kategoriernas 

bestämmelser kan säkras och genomdrivas.38  Det handlar i fjärde kategorien om 

processuella regler. 
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34 Lindholm, J, Idrottsjuridik, s.70.
35 Lindholm, J, Idrottsjuridik, s.70.
36 Lindholm, J, Idrottsjuridik, s.71.
37 Lindholm, J, Idrottsjuridik, s.71.
38 Lindholm, J, Idrottsjuridik, s.71.



3.3 Idrottslig reglering

Förutom de allmänna reglerna som ovan nämndes och som är av betydelse för en 

fotbollsförening så måste fotbollsklubben även anpassa sig till den internt idrottsliga 

regleringen. Det handlar här om relativt omfattande regelverk som tillkommit från olika 

idrottsliga förbund och organisationer. En fotbollsklubb har att förhålla sig dels till 

fotbollens nationella samt internationella regelverk angående exempelvis utövande- och 

bestraffningsregler. Utöver dessa tillkommer dessutom regelverk från allmänna 

idrottsförbund, såsom riksidrottsförbundet. För att förstå vidden av idrottens interna 

reglering kan det finnas en poäng av att klargöra idrottsorganisationens struktur. 

Den idrottsliga organisationens struktur kan jämföras med en pyramid. För att förenkla 

en förklaring tar jag i följande exempel hjälp av den fiktiva lokala fotbollsföreningen 

Fotboll FF (FFF). FFF är en enskild förening som utgör botten av idrottsorganisationens 

pyramid. Föreningen har sina stadgar och bestämmelser att ta hänsyn till. Som 

fotbollsförening är FFF dock också medlem i fotbollens specialförbund - Svenska 

Fotbollsförbundet. Svenska Fotbollsförbundet utgör nästa del av pyramiden och står för 

ytterligare regler och bestämmelser som FFF måste följa. Ytterligare ett steg uppåt 

finner vi Riksidrottsförbundet (RF) som alla specialförbund är medlemmar i. Genom RF 

tillkommer fler bestämmelser. 
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 Nämnas ska dock att det inte är så att FFF kvalificerar sig för medlemskap i varken 

Svenska Fotbollsförbundet eller Riksidrottsförbundet endast genom att faktiskt vara en 

idrottsförening. Istället ställs krav på att FFF förpliktigar sig att följa de bestämmelser 

som förbunden satt upp. Ytterligare högre upp i pyramiden finns internationella 

specialförbund, för fotbollens del FIFA och UEFA samt för olympiska idrotter, den 

Internationella Olympiska kommittén.39

	
 Som synes så står idrottsföreningen under en mängd olika och dessutom omfattande 

interna idrottsregelverk. Föreningen måste ta hänsyn till allt från sina egna stadgar upp 

till bestämmelser från internationella förbund. Viktigt är dock att poängtera det faktum 

att pyramiden också utgör en inomidrottslig hierarkisk ordning. Även om olika 

idrottsliga aktörer har möjlighet att ingå ömsesidigt bindande överenskommelser om det 

mesta, så finns en begränsning genom att dess giltighet är beroende med att de inte står i 

strid mot bestämmelser som tillkommit högre upp i den idrottsliga organisationen.40

	
 Man kan ställa sig frågan på vilken grund idrottsföreningen är bunden av idrottens 

interna regelverk. Svaret är medlemsskap. Medlemskapet kan sägas vara en röd tråd 

som binder samman hela den idrottsliga organisationen.41 I och med att en spelare blir 

medlem i en klubb binder spelaren sig till att följa klubbens regelverk. Klubben å sin 

sida har ett medlemsskap i ett regionalt fotbollsförbund och ska därför följa 

fotbollsförbundets regler. Denna kedja fortsätter sedan och går att följa ända högst upp i 

den idrottsliga pyramiden. Medlemskapet är på alla organisationsnivåer i teorin 

frivilligt, vilket även är en avtalsrättslig grundförutsättning. Skulle en spelare, förening 

eller förbund vilja lämna en organisation är detta fullt möjligt, men så länge man väljer 

att stanna kvar är man bunden att följa de regelverk som organisationen satt upp.42

	
 Enligt mig går det dock att ifrågasätta om en tillvaro utan medlemsskap i 

överordnade organisationer är möjlig. I och med att svenska fotbollsförbundet och dess 

underliggande regionala underförbund i princip innehar en monopolposition inom den 

svenska fotbollen leder det till att en klubb som inte är medlem i princip inte heller har 

några tävlingar att delta i. Denna problematik finns i varje del av fotbollspyramiden. Ett 

regionalt förbund som inte vill vara del i svenska fotbollsförbundet kan inte delta i 

tävling med något annat regionalt förbund. En fotbollsklubb som inte vill vara medlem i 

ett förbund har inga andra klubbar att tävla mot. En spelare som inte vill vara medlem i 

12

39 Lindholm J, Idrottsjuridik, s.61.
40 Lindholm, J, Idrottsjuridik, s.58.
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42 Pallin, C, Svensk idrotts organisation och uppbyggnad - ur ett associationsrättsligt perspektiv, s.13.



en klubb har inga andra spelare att spela mot. Detta går att dra så långt som om det 

svenska fotbollsförbundet skulle välja att avsluta sitt medlemsskap i dess överförbund 

UEFA och FIFA skulle följden bli att Sverige inte kunde ingå i några internationella 

tävlingar. Således skulle det svenska landslaget inte kunna mäta sig mot något av 

världens andra landslag och inte heller skulle det bli aktuellt för svenska klubblag att 

spela ute i Europa. Slutsatsen av ett sådant resonemang är enligt mig att även om 

medlemskapet är frivilligt i teorin så kan man ifrågasätta om det även är så i praktiken. 

3.4 EU-rätt

Sverige är som medlemsland i EU skyldig att tillämpa principen om EU-rättens 

företräde. Principen finns inte direkt stadgad i EU-fördragen utan har framkommit 

genom praxis från EU-domstolen med utgångspunkt i principen om medlemsländers 

lojala samarbete.43  Vad EU-rättens företräde innebär i praktiken är att det inom 

rättsområden där det både finns nationell- och EU-lagstiftning så är det lagstiftningen 

från EU som blir gällande.

	
 Att EU-rätten även står över idrottens interna regler står idag tämligen klart. Det 

faktum att idrottens interna regelsystem hierarkiskt är underställda de nationella 

allmänna rättsreglerna och de nationella i sin tur är underställda EU:s visar i praktiken 

också att EU-rätten står över de idrottsliga.44 

	
 Länge ansågs dock inte EU-rätten vara tillämplig på idrott. Idrottsförbunden såg sig, 

i och med idrottens säregenhet och interna reglering, obundna av all EU-lagstiftning. I 

takt med idrottens utveckling mot ökad kommersialisering och professionalism har dock 

idrottens egna regelverk kommit att både diskuteras och prövas även från ett EU-

rättsligt perspektiv. 

	
 Frågan angående idrotten som undantaget EU-rätten prövades för första gången av 

EU-domstolen genom fallet Walrave & Koch år 1974.45  I domen fann domstolen att 

EU-rätten omfattar idrott i den mån det finns en koppling mellan de bägge genom ett 

ekonomiskt intresse. Härigenom stadgades således att det var den ekonomiska aspekten 

av idrotten som utgör länken mellan idrott och EU-rätt. Med andra ord så krävdes att 

någon ekonomisk aspekt var aktuell i en fråga för att EU-rätten skulle kunna appliceras 

och ligga till grund för ett domslut. 
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 Blickar man längre fram i tiden har relationen EU-rätt och idrott både diskuterats och 

utvecklats ytterligare, och då speciellt vad gäller fotboll. Europaparlamentet diskuterade 

i en motion från 2007 EU-rättens förhållande till fotbollen. Även om det i motionen 

uttrycktes att fotbollen har en speciell ställning och historia så ansågs den ökade 

ekonomiska aspekten leda till att fotboll bör vara ett föremål för EU-rätten. Således 

pekar motionen, likt fallet Walrave & Koch, mot att det är den ekonomiska faktorn som 

är tråden mellan fotboll och EU-rätt. Vidare uttrycktes i motionen en vilja till att rätten i 

minsta möjliga mån ska blanda sig i fotbollen och att fotbollen istället ska få styra sig 

själv utan risk för att domar ska komma att forma sportens utveckling.46

	
  Lindholm menar att det kan finnas en problematik i att särskilja vad som utgör och 

inte utgör ekonomisk verksamhet inom idrott då gränsen kan vara svår att dra.47 Därmed 

skulle det kunna uppstå ett problem i att särskilja vilka delar av fotbollen som EU-rätten 

faktiskt har möjlighet att reglera och inte. Vad gäller elitfotboll och EU-rättens 

möjlighet till bestämmande över denna är jag beredd att ta Lindholms resonemang ännu 

längre. Jag ställer mig här frågande till ifall den avgränsning EU-domstolen valt att göra 

faktiskt egentligen innebär någon begränsning alls. Det är i min mening idag i det 

närmaste omöjligt att finna någon del av elitfotbollen som skulle vara utan någon 

ekonomisk aspekt. I dagens toppfotboll cirkulerar pengar igenom allt från tv-avtal till 

spelarlöner och transfersummor.48 Varje del av toppfotbollen innehåller i min mening 

numera en ekonomisk aspekt. Till och med de kläder spelarna använder under match är 

fulla av reklam som sponsorer betalar för att få ha. Spelarna erhåller i sig löner. Till och  

med många av arenorna är idag köpte av sponsorer som i utbyte mot pengar får döpa 

arenan i association med sitt företagsnamn.49 Vidare är tävlingarna fyllda av sponsor- 

och tv avtal liksom fulla av prispengar. Det är för mig därför svårt att se någon del av 

dagens elitfotboll som skulle verka utan någon ekonomiska aspekt.50

	
 Även Carlsson menar att det snarare är amatöridrotten än elitidrotten som omfattas 

av EU-rättens eventuella undantag. Detta på grund av att elitklubbarna har ett intresse i 
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46 Jfr Blanpain, R, The future of sports law in the European Union, s.4.
47 Lindholm, J, Idrottsjuridik, s.207.
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Emirates FA-cup, ett namn köpt av flygbolaget Emirates. 
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att sätta de ekonomiska aspekterna i främsta ledet.51  Den vilja europaparlamentet 

uttrycker i sin motion angående att rätten inte ska gå in och styra fotbollens utveckling 

är sedd med utgångspunkt i att elitfotbollen idag i det närmaste inte existerar utan någon 

ekonomisk aspekt i min mening mer eller mindre omöjlig att uppnå. Även om 

amatörfotbollen ur ett sådant resonemang skulle kunna falla utanför EU-rättens 

tillämpningsområde så ställer jag mig frågande till vilken betydelse det skulle ha för 

fotbollens utveckling. 

	
 Idag finns en stor tillgång till elitfotbollen som når ut till de allra flesta av jordens 

människor och samhällen.52 Följden bör vara att det idag på ett helt annat sätt än för 

bara 30-40 år sedan är elitfotbollen som inspirerar breddfotbollen snarare än tvärtom. 

Detta trots att elitfotbollen i rent antal spelare utgör en väldigt liten del i jämförelse med 

breddfotbollen. Tillgängligheten av dagens elitfotboll har lett till att hela fotbollssfären 

krympt avsevärt. Att från Sverige följa de engelska topplagen varje vecka kan göras 

utan någon större svårighet. Således bör enligt mig elitfotbollen inspirera och influera 

breddfotbollen på ett helt annat sätt idag jämfört med före den ökade medialiseringen av 

toppfotbollen. Detta får följden att de förändringar som rättens inblandning i 

elitfotbollen innebär för denna även bör påverka breddfotbollen och därmed hela 

sporten och dess utveckling.

3.5 Problematiken civilrätt - idrottsjuridik

Det kan vid en första anblick uppfattas som att omfattningen av idrottens interna 

regelverk bör leda till att det uppstår många konflikter mellan de allmänna rättsliga 

europeiska och svenska bestämmelserna och de idrottsliga interna. Lindholm menar 

dock att det snarare är så att konflikter mellan de idrottsliga och allmänrättsliga reglerna 

är tämligen ovanliga.53 Vad skulle då anledningen till att konflikter inte särskilt ofta 

uppstår kunna vara? 

	
 Till att börja med har den svenska lagstiftaren intagit en icke-interventionistisk 

strategi i förhållande till idrotten. Följden av detta är att det i svensk lagstiftning, trots 

idrottens säregenhet, i princip saknas rättsregler som specifikt reglerar sporten.54 Jag kan 
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tänka mig att anledningarna kan vara flera. Det kan dels finnas politiska motiv.55 Men 

det kan även finnas anledning ur en juridisk synvinkel. Skulle juridiken på ett tydligare 

sätt reglera idrotten skulle idrottsliga processer även i en mycket större omfattning 

behöva lösas i allmänna domstolar. Detta skulle leda till en hög påfrestning då fall som 

rör idrotten är tämligen vanliga.56 Det ska dock tilläggas att det faktum att idrotten inte 

specifikt reglerats inom den allmänna juridiken inte är något som utmärker just idrotten. 

De allra flesta branscher är nämligen reglerade genom gemensam generell lagstiftning.

	
 En intressant fråga är ifall fotbollen går mot en framtid där fler konflikter kommer 

uppstå i förhållandet mellan den allmänna rätten och idrottens interna regelverk, och att 

fotbollen i fortsättningen således skulle bli mer influerad av den allmänna juridiken. I 

min mening är det som allra mest tyder på en sådan framtid just fotbollens utveckling 

från ett fritidsintresse och hobby till en numera kommersialiserad industri som omsätter 

stora ekonomiska summor.57  I takt med att de ekonomiska krafterna får en alltmer 

framträdande roll inom fotbollen så skapas också ett allt större incitament till att 

idrottstvister bör lösas i det allmänna rättssystemet snarare än i det internt idrottsliga. 

	
 Enligt Carlsson är det dock inte bara den ökade ekonomiska aspekten inom idrotten 

som är det enda som pekar mot att juridiken håller på att ta ett större grepp om 

fotbollen. Carlsson tar i frågan upp ytterligare fyra anledningar.58  För det första 

betraktas elitidrotten alltmer som en seriös verksamhet. Idrotten ingår i 

underhållningsindustrin, som är en av världens största industrier, och således krävs 

stabilitet och förutsebarhet. Den allmänna rätten kan här anses ha bättre förutsättning än 

idrotten själv att skapa en sådan stabilitet och förutsebarhet. För det andra pekar 

Carlsson på att rätten har en funktionell roll i att definiera idrottens civilisering. 

Carlsson menar för det tredje att den rättsliga interventionen kan vara ett utslag av 

moralisk panik. Exempelvis vad gäller huliganism kan idrottens självreglering uppfattas 

otillräcklig och därför krävs ett bättre kontrollsystem. Den sista anledningen till att 

idrotten kommer bli alltmer influerad av rätten är enligt Carlsson det faktum att hela 

samhället i stort blivit mer förrättsligat. Medborgarna är numera allt mer bekanta med 

sina rättigheter och därmed också mer villiga att slåss för dessa. Detta har också kommit 
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att ske inom idrotten då allt fler utövare och klubbar kan tänkas vilja utnyttja de 

rättigheter de innehar.

	
 I nästa steg kan frågan ställas om det är lämpligt att juridiken får en ökad betydelse 

och inverkan på idrotten. Flera idrottsliga aktörer har nämligen ställt  sig skeptiska till 

juridiken och ifrågasatt vilken påverkan den egentligen bör ha på idrotten.59 Det går från 

kritikernas håll främst att urskilja en rädsla för det eventuella hot juridiken utgör för 

idrottens själva ide och natur samt tradition av stort självbestämmande.60 

 Foster varnade redan år 1993 för en negativ utveckling i kölvattnet av vad han kallar 

idrottens förrättsligande. Foster menade att juridiken inte är någon given frälsare vad 

gäller problem inom idrotten, och inte nödvändigtvis heller det bästa konfliktlösnings-

instrumentet.61  Teubner, även han negativ till en ökad juridisk påverkan på idrotten, 

pekar mot att rättssystemet är för oflexibelt och därför inte i tillräcklig utsträckning 

anpassar sig till de särskilda omständigheter som råder inom just idrott.62 

 Det är dock inte bara negativa åsikter som framförts vad gäller en ökad juridisk 

inblandning i idrotten. Carlsson är en av dem som menar att det även finns positiva 

apsekter med ett ökat juridiskt inslag. Ena anledningen enligt Carlsson är att hotet  från 

juridiken och dess rättsliga avgöranden kan leda till att idrotten ser över och utvecklar 

sina egna normativa strukturer och konfliktlösningssystem och då i enlighet med såväl 

idrottens förutsättningar som det moderna samhällets krav och förväntningar.63  

Carlssons andra anledning till att juridikens ökade betydelse skulle kunna vara något 

positivt är att rätten skulle skapa en viss stabilitet inom idrotten. Detta på grund av att 

rätten talar om vad som är oacceptabelt i samhället i stort. Idrotten å sin sida har därmed 

att förhålla sig till detta för att kunna förbli en legitim verksamhet.64

 I diskussionen om EU-rätten bör omfatta och påverka fotbollen har i doktrin främst 

kommit att framföras två olika teorier. Den ena teorin har kommit att kallas för ”the 

singel market model”  och den andra teorin för ”the socio-cultural model”.65 I ”the singel 

market model”  finner man en teori som tar utgångspunkt i EUs fyra friheter. Idrotten ses 
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här främst utgöra en ekonomisk verksamhet och därmed så lyfts den ekonomiska 

faktorn fram som viktigare än den idrottsliga framgången. Utgångspunkten i teorin tar 

sin grund i fotbollen ökade kommersialisering. Utvecklingen har, enligt teorins 

anhängare, fått följden att fotbollsklubbarna övergått från att vara idrottsklubbar till att 

vara företag. Således menas fotbollen i första hand utgöra en ekonomisk verksamhet 

och därmed bör fotbollen omfattas av EU-rättens tillämpningsområde. 

	
 Den andra teorin, ”the socio-cultural model”, grundar sig istället i politiska 

värderingar där sporten och idrottsliga intressen är något viktigare än de ekonomiska. 

Således anser denna teoris anhängare att idrotten ska vara något som helt står utanför 

EU-rätten. Huvudargument ligger i att rätten och idrott är två helt separata saker där 

rätten verkar helt oförenligt med idrotten på grund av att idrott främst uppfyller en 

social, kulturell och bildande funktion i samhället.66

	
 Vad gäller elitidrott så är jag idag beredd att ställa mig bakom the singel market 

model och deras ståndpunkt att fotbollen idag främst utgör en ekonomisk verksamhet 

där själva idrotten kan sägas komma i andra hand. I min mening har idrottens 

kommersialisering kommit att föra sporten närmare övriga samhället. Pengarna som 

kommer in i fotbollen kommer till största del genom företags sponsorpengar. Företag 

som verkar på en marknad reglerad av den allmänna juridiken. Jag anser därför att 

elitidrotten och dess klubbar och utövare har kommit närmare det övriga samhället, idag 

kanske till och med till den gräns att det inte går att särskilja de bägge åt. Häri finner jag 

att elitidrotten därmed också bör få ett ökat inflytande av den allmänna juridiken, som 

faktiskt till största del reglerar resten av marknaden och samhället. 

	
 I min mening återfinns dock problematiken med den allmänna juridikens relation 

med idrotten och idrottens bestämmelser främst i nästa steg. Kommer man, liksom mig, 

fram till en slutsats där den allmänna juridiken bör få en ökad inverkan på idrotten så 

bör man också ställa sig frågan hur detta ska gå till. 

	
 Teubner menar att den allmänna juridiken inte ska omfatta idrotten då det allmänna 

rättssystemet inte är tillräckligt flexibelt för att kunna anpassa sig till idrottens särskilda 

omständigheter. Enligt mig kan Teubner i vissa fall ha en poäng. Ett exempel är det 

faktum att det allmänna rättssystemet har starka krav på förutsebarhet och rationalitet, 

vilket Carlsson lyfter fram som ett av argumenten för att tillämpa den allmänna rätten 

på idrotten. Här kan jag anse att idrotten och juridiken till stor del skiljer sig åt. Inom 
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idrott finns det nämligen en viktig beståndsdel som utgörs utav slump som inte ligger 

helt i linje med krav på förutsebarhet och rationalitet.

	
 Just problematiken mellan idrottens slumpfaktor och det allmänna rättsystemet krav 

på förutsebarhet och rationalitet belyses på ett bra sätt och har också kommit att 

diskuteras i samband med ett finskt rättsfall från år 2000.67 I fallet hade en travhäst 

kommit att förbjudas tävla med grund i idrottsliga bestämmelser. Hästens ägare 

överklagade beslutet och fick i finsk allmän domstol rätt vilket betydde att hästen skulle 

få ställa upp i tävlingen. Trots detta vägrades hästen att starta. Frågan som sedermera 

uppstod var ifall, och isåfall hur mycket, skadestånd hästens ägare kunde bedömas ha 

rätt till enligt allmänna rättsregler. Ett skadestånd ska inom juridiken sätta den 

skadelidande parten i en ekonomisk ställning som är att jämföra med ställningen den 

skadelidande skulle varit i ifall skadan aldrig uppstått. Problematiken vad gäller idrott är 

att idrottens slumpfaktor gör att det blir svårt att ta ställning till vilken skada den 

skadelidande egentligen har erhållit. Skulle hästen ha vunnit? Skulle hästen ha kommit 

tvåa? Kanske hästen till och med placerat sig utanför en plats där prispengar erhölls? 

	
 Är det då lämpligt att den allmänna juridiken i framtiden ska inverka i fotbollen på 

ett tydligare sätt än vad som gjorts tidigare? Fotbollen och idrotten har en tradition och 

historia samt säregenhet som bör respekteras och tas hänsyn till. Det allmänna 

rättssystemet bör i min mening om möjligt anpassa sig till idrottens särskilda 

förutsättningar när det tillämpas på idrott. Teubner ser dock inte detta som möjligt då 

det allmänna rättssystemet inte är tillräckligt flexibelt. Skulle Teubner ha rätt, vilket 

fallet ovan eventuellt kan tyda på, så anser jag det dock ändå nödvändigt att den 

allmänna rätten går in och reglerar fotbollen. Fotbollen är idag en stor kommersiell kraft 

i samhället. Hela branschen är också tydligt sammankopplad med samhällets resterande 

marknad. Det är företag reglerade av allmänna lagstiftning som till stor del pumpar in 

pengar i fotbollsindustrin exempelvis genom sponsor- och tv-avtal. Det finns till och 

med exempel där företag gått in och köpt fotbollsklubbar.68  I min mening vore det 

därför opassande att inte samma regler ska gälla bara för det är fråga om att pengarna 

går in i en fotbollsklubb jämfört med i någon annan investering. 
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4 Fotboll och arbetsrätt

4.1 Fotbollens säregenhet som arbete 

Fotboll är ett fenomen som går att härledas från en tidpunkt många år bak i människans 
historia. Fotbollen har historiskt präglats av en tydlig social influens. Från och med 

någonstans i mitten av 1900-talet har detta dock kommit att förändras. Istället för utav 
den tydliga sociala aspekten har fotbollens utveckling allt mer kommit att styras av 

ekonomi.
	
 Fotbollsklubbar har genom fotbollens senare utveckling mot en allt mer ekonomiskt 

influerad idrott också börjat få betala stora summor i lön till sina spelare.69 Följden har 
blivit att även relationen mellan fotbollsspelare och deras fotbollsklubbar kommit att 

förändras. Det handlar inte längre om enbart ett förhållande baserat på medlemskap i sin 
fotbollsklubb utan numera också ett förhållande baserat på ersättning för prestation. 

Härigenom har vuxit fram ett ökat behov av mer tydliga regler och bestämmelser. 
	
 I övriga samhället behandlas juridiskt sett ett förhållande mellan en arbetspresterande 

part - en arbetstagare och en arbetsmottagande part - en arbetsgivare av arbetsrätten. 
Uppstår ett anställningsförhållande blir arbetsrättens lagar och regler gällande. Idrotten 

är dock som sagt ett säreget fenomen och är spunnet ur en stark tradition av lek och 
tävlande utan större ekonomiska inslag. Detta skiljer fotbollen från många mer 

traditionella arbeten. 
	
 För att kunna slå fast att arbetsrätten kan tillämpas, och således bedömas omfatta 

fotboll, måste det först och främst slås fast att fotboll, i juridisk mening, kan anses 
utgöra ett arbete. Skulle slutsatsen vara att fotboll inte kan ses som ett arbete skulle inte 

heller arbetsrätten vara tillämplig.

4.2 Är fotboll ett arbete i ett juridiskt perspektiv
Betydelsen av begreppet arbete har inte kommit att definieras i varken lagtext eller 

förarbeten. Anledning till detta kan tänkas vara att arbetsbegreppet ska innefatta en 
mängd varierande sysselsättningar av alla dess olika slag. Då olika arbeten i stor 

utsträckning skiljer sig åt finns en svårighet i att genom lagtext bestämma några statiska 
ramar och förutsättningar för vad som ska anses utgöra ett arbete. Inte heller i praxis har 
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en tydlig definition av begreppet arbetes innebörd och omfattning vuxit fram. De 

rättsfall där arbetsbegreppet kommit att diskuteras har främst haft koppling till 

familjerätten och har där behandlat hur föräldrar, fosterhemsföräldrar samt 

familjehemsföräldrar kan bedömas ha utfört ett arbete.70 Vad gäller ledning till frågan 

ifall fotboll kan anses utgöra ett arbete ser jag inte dessa rättsfall vara av relevans. 

	
 Vad skulle då kunna tala för att fotbollen, i juridisk mening, ska bedömas utgöra ett 

arbete? Till att börja med kan den ekonomiska aspekten nämnas. De stora ekonomiska 

summor som idag omsätts genom idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet kan enligt 

mig tala för att fotboll ska ses som ett arbete. Något som startade som en lek fylld av 

amatörer har idag utvecklats till någonting helt annat, nämligen en bransch fylld av 

pengar och elitidrottare.

	
 År 1976 blev det för första gången i Sverige tillåtet att erhålla ersättning i form av 

pengar för ett idrottsutövande.71 Förändringen utgör det kanske viktigaste steget i synen 

på fotbollen som arbete. Detta i och med att ett arbetsförhållande faktiskt ofta benämns 

bestå i att den arbetspresterande parten utför ett arbete mot just ersättning ifrån 

motparten. Ersättningen består vanligtvis i pengar, vilket alltså år 1976 blev tillåtet för 

fotbollsspelare. Idag tjänar fotbollsspelarna lön i form av pengar för att spela fotboll. 

Fotbollsspelandet är det som ger spelarna sin inkomst och betalar deras leverbröd. Detta 

tyder på att fotbollen idag snarare bör ses som ett arbete än enbart en lek.

	
 Blickar man fram till vår någorlunda närhistoria går också att finna en tendens utav 

både juridiska och politiska förändringar som pekar mot att fotbollen juridiskt sett bör 

utgöra ett arbete. Första förändringen var att det år 1976 blev tillåtet att i Sverige erhålla 

ersättning i form av pengar för ett idrottsutövande.72 	
Nästa stora steg var ett EU-

rättsfall från 1995 kallat Bosman-domen. Genom domen slogs det fast att regler om 

anställningsavtal gavs företräde framför idrottens egna regler.73 Domen visar på att det 

från EU-domstolens sida ansågs att arbetsrättens regler om anställningsavtal gick att 

tillämpa på fotboll. En slutsats som enligt mig tyder på att EU-domstolen även ansåg att 

fotboll utgör ett arbete. 

	
 Till sist ska även det kollektivavtal som infördes för manliga fotbollsspelare år 2000 

ha ett omnämnande. Ett kollektivavtal reglerar löner och vissa andra anställningsvillkor 
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mellan arbetstagare och enskilda arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationer och utgör 

på så sätt en viktig del av den svenska arbetsmarknaden. 

	
 I min mening utgör, i juridisk mening, fotboll idag ett arbete. Fotbollsspelaren utför 

en prestation och får för det ersättning från sin fotbollsklubb. Den förändring av 

lagstiftningen som kom att ske år 1976 gör att det numera är tillåtet att ersättningen 

består av pengar vilket likställer ersättningen för fotbollen med vad den presterande i de 

flesta andra arbeten får för sin prestation. Dessutom anser jag det faktum att ett 

kollektivavtal kommit till stånd inom fotbollen också starkt tala för att fotboll ska ses 

som ett arbete. Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och 

arbetstagare vilket bör betyda att den prestation som dessa avtalat om bör ses som själva 

arbetet. 

4.3 Är fotbollsspelaren en arbetstagare i ett juridiskt perspektiv

Även om fotbollen kan konstateras utgöra ett arbete måste, för att arbetsrätten ska vara 

tillämplig, även konstateras att fotbollsspelaren kan bedömas vara en arbetstagare. Detta 

för att arbetsrätten behandlar förhållandet mellan just arbetsgivare och arbetstagare. 

	
 Historiskt sett har fotbollsspelaren inte ansetts falla under arbetstagarbegreppet då 

fotbollsspelandet menats vara en hobby som utförts på ideell basis. I takt med fotbollens 

utveckling har det även kommit in ett ekonomiskt element i fotbollsuttövandet och 

spelarna har gått från helt oavlönade till att först erhålla matchpremier och ersättning för 

inkomstförlust för missat arbete till att idag tjäna stora pengar på sin fotboll.74 Frågan är 

om fotbollsspelaren med tanke på bland annat sportens ekonomiska utveckling, idag 

kan bedömas utgöra arbetstagare i juridisk mening och därmed också erhålla de 

rättigheter och skyldigheter en arbetstagare erhåller.

	
 Trots att begreppet arbetstagare förekommer på flera olika ställen i den svenska 

lagstiftningen så finns det inte någon uttrycklig definition. Vem som ska ses som 

arbetstagare har istället fastställts av förarbeten, praxis och doktrin. 

	
 Det traditionella sättet att uttrycka ett anställningsförhållande är att en arbetsgivare 

och en arbetstagare sluter ett avtal där arbetsskyldighet föreligger mot ersättning. Det 

ska dock sägas att utgångspunkten är att det inte är upp till parterna själva att förfoga 

över den rättsliga kvalificeringen av avtalet. Arbetsrättens regler är tvingande.75 Det 

spelar således ingen roll vad parterna själva har valt att kalla sitt avtal eller vad parterna 
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själva har avtalat ska gälla. Det är istället de sakliga faktorer samt de faktiska 

förhållandena mellan parterna som blir avgörande för frågan om ett 

anställningsförhållande kan bedömas föreligga.76

 	
 En viktig faktor för att slå fast ifall någon som utför en prestation är att ses som 

arbetstagare har genom praxis visat sig vara sedvänja. HD har slagit fast och förtydligat 

det faktum att sedvana i branschen är av avgörande betydelse vid gränsdragningen kring 

arbetstagarbegreppet.77 I praxis är tendensen numera så tydlig att det i princip alltid är 

den vedertagna uppfattningen inom branschen som blir avgörande för frågan om någon 

ska anses som arbetstagare.78 Skulle sedvanan dessutom skriftligt uttryckts genom ett 

kollektivavtal så tyder detta ytterligare på att en arbetstagarsituation föreligger.79

	
 Sett till fotbollens egen bransch har det gjorts en gränsdragning mellan en 

klassificering av fotbollsspelare som antingen amatörer eller professionella. Från 

fotbollens sida är en spelare som professionell också en arbetstagare.  För frågan när en 

spelare är professionell har fotbollens specialförbund, FIFA, en tydlig definition vilken 

lyder; 

”A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his 

fotballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players are considered to be 

amateurs.”80 

Enligt Lindholm råder det numera inte något tvivel om att en elitidrottare faktiskt är att 
anses som anställd och därmed även arbetstagare.81 Lindholm pekar på både svenska 

och utländska domar där domstolar kommit fram till att idrottsutövare som arbetar 
professionellt eller semiprofessionellt med en idrott utgör arbetstagare i juridisk 

mening.82 I Ds 2002:56 går också att finna en vilja till att utvidga arbetstagarbegreppet i 
syfte att så få grupper som möjligt ska falla utanför det arbetsrättsliga skyddet.83 	
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 Jag menar att en slutsats där en fotbollsspelare ur ett juridisk perspektiv även kan 

anses vara en arbetstagare är fullt rimlig. Den ökade professionalismen, 

kommersialismen och den praxis som finns på området pekar i en riktning där den 

professionella fotbollsspelaren bedöms uppfylla arbetstagarbegreppet. Vidare så 

innehåller branschen både kollektivavtal och dessutom ser spelarnas individuella 

anställningsavtal i princip ut som anställningsavtal hos arbetare på den övriga 

arbetsmarknaden. Ser man till de kontrakt som idag används mellan spelare och 

fotbollsklubbar så syns stora likheter med vanliga anställningsavtal, dock med vissa 

modifikationer som följer av att det är frågan om idrott och dess speciella särart.84 Att 

göra en relativt extensiv bedömning av vilka som kan falla in under begreppet 

arbetstagare verkar inte heller vara något som strider mot arbetsrättens syfte. Istället är 

en sådan bedömning, för att så måste som möjligt ska erhålla arbetsrättens skydd, 

snarare att föredra. 

5 Fotbollsspelaren som arbetstagare och dennes 

anställning

5.1 Fotbollsspelaren som arbetstagare

Även om det idag råder en tämligen samstämmig mening om att fotbollspelare är att ses 

som arbetstagare så kvarstår det faktum att fotbollen är säreget gentemot mer 

traditionella arbeten. Fotbollens säregenhet leder till att sporten inte kommit att passa 

perfekt in i arbetsrätten. Detta även om arbetsrättens regler är relativt generellt 

formulerade för att kunna passa in på en mängd olika arbeten. Problemet har delvis 

försökts lösas genom att det för fotbollsbranschen kommit till ett kollektivavtal. Genom 

kollektivavtal ges nämligen avtalets parter möjligheten att själva reglera vissa 

arbetsrättsliga frågor och således också en möjlighet att till viss del anpassa 

arbetsrättens reglering till den specifika branschens behov. Det finns dock inte möjlighet 

att reglera alla arbetsrättsliga situationer genom kollektivavtal. I vissa fall är 

arbetsrättens regler tvingande, de går inte att avtala bort. 

	
 I detta avsnitt kommer vissa situationer som kan uppstå i relationen fotbollsspelare 

och dess fotbollsklubb diskuteras ur en arbetsrättslig synvinkel. Hur väl passar de 
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arbetsrättsliga bestämmelserna in på fotbollen? Ger reglerna möjlighet för en 

fotbollsspelare att erhålla de rättigheter arbetstagaren ska säkras genom arbetsrätten? 

Omvänt kommer även fotbollsspelarens arbetsskyldighet och fotbollsklubbens 

arbetsledningsrätt att tas upp och diskuteras. Vilka krav kan fotbollsklubben ställa på 

fotbollsspelaren då denne anses som anställd?

5.2 Fotbollens kollektivavtal

Med slutsatsen att arbetsrätten ska tillämpas på fotbollen så har det i princip tvingats 

fram ett kollektivavtal för att skapa en trygghet inom fotbollsbranschen.85  Ett 

kollektivavtal kan sägas vara viktigt för alla branscher genom att det skapas möjlighet 

till dels att anpassa bestämmelser inom arbetsrätten till den specifika branschens 

situationer och behov men även för att skapa jämställdhet inom det område avtalet har 

att reglera. För fotbollen kan det dock menas ha varit extra nödvändigt att parterna har 

kunnat få möjlighet att, i vissa arbetsrättsliga frågor, nå flexibla lösningar och 

därigenom också kunnat skapa ett bättre skydd för fotbollens aktörer. Anledningen är att 

fotbollens relativt stora säregenhet som arbete kan sägas leda till ett särskilt stort behov 

av att anpassa vissa utav arbetsrättens regler till sportens speciella villkor.86

	
 Det första svenska kollektivavtalet för fotbollsklubbar och spelare kom att upprättas 

den 1 januari 2001. Som avtalets ena part stod Svenska fotbollsspelareföreningen 

(SFS).87 Den andra parten var Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF), en organisation för 

alla allsvenskans och superettans klubbar.88  Idag har parterna skiftat till 

Arbetsgivaralliansen respektive Unionen. Anledningen till skiftet var att det inför den 

avtalsperiod som hade att starta år 2012 uppkom en vilja att införa vissa 

försäkringslösningar genom kollektivavtalet. För att möjliggöra och underlätta en sådan 

förändring så kom SEF och SFS överens om att i framtiden istället låta 

Arbetsgivaralliansen och Unionen vara avtalets parter.89

	
 Fotbollens särart som arbete betyder inte bara att ett behov av kollektivavtal kan 

sägas varit extra stort utan har även fått betydelse för kollektivavtalets utformning. 

Jämte det traditionella kollektivavtalet på den svenska arbetsmarknaden märks vissa 
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tydliga skillnader och detta framförallt på två punkter. För det första är, enligt fotbollens 

kollektivavtal, den enda tillåtna anställningen för en fotbollsspelare den tidsbegränsade 

anställningen.90 På övriga arbetsmarknaden är huvudregeln istället att en anställning 

gäller tillsvidare.91 Den andra stora skillnaden i fotbollens kollektivavtal i jämförelse 

med andra är det faktum att frågan om den anställdes lön lämnats därhän. I andra 

kollektivavtal är det normala att det framgår vilken storlek arbetstagarens ersättning i 

form av lön ska ha. I fotbollens kollektivavtal fjärde punkt stadgas istället att det är upp 

till arbetsgivaren och spelaren att träffa en individuell överenskommelse om lön och 

eventuella andra anställningsförmåner. 

5.3 Fotbollsspelarens anställning

Att endast tillåta anställningsformen tidsbegränsad anställning, även kallad 

visstidsanställning, är något som på ett markant sätt skiljer fotbollsbranschen från den 

övriga arbetsmarknaden. Huvudregeln i LAS är också att en anställning ska gälla 

tillsvidare.92 5 och 6 §§ LAS öppnar dock från undantag från denna huvudregel genom 

centrala kollektivavtal, vilket också är den öppning som utnyttjats inom fotbollen. 

	
 Angående fotbollsspelarens anställning stadgas i fotbollens kollektivavtal att 

fotbollsspelare över 18 år får skriva på ett  anställningsavtal med en tidsbegränsad 

anställning som gäller längst för en period om fem år. Är spelaren under 18 år får avtalet 

skrivas som längst för tre år.93  Möjligheten att skriva så pass långa tidsbegränsade 

anställningar är också något som skiljer fotbollsspelarens anställning från den allmänna 

arbetarens. Huvudregeln i LAS är nämligen annars att en visstidsanställning automatiskt 

övergår till en tillsvidareanställning efter två års anställning.94

 Som tidigare nämnts ger ett kollektivavtal möjlighet för avtalets parter att för den 

aktuella branschen utforma mer flexibla, passande, lösningar inom vissa frågor än vad 

lagtexten kan erbjuda. De lösningar som gjorts vad gäller anställningsform inom 

fotbollen är att det endast finns möjlighet att  ingå visstidsanställning och att denna kan 

skrivas längre än de normala två år som stadgas i LAS. Vilka konsekvenser får då detta? 
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5.3.1 Avsluta anställningen i förtid

5.3.1.1 Jämförelse med tillsvidareanställning

Att det  för fotbollsspelaren endast är den tidsbegränsade anställningen som kommit att 

tillåtas kan ur spelarens anställningsskyddsperspektiv i jämförelse med en 

tillsvidareanställning ha både för- och nackdelar. Till att börja med föreligger skillnader 

i möjligheten att i förtid avsluta en tidsbegränsad anställning jämfört med ett avslut av 

en tillsvidaregällande sådan. Vad gäller tillsvidareanställningen kan denna avslutas både 

genom avsked eller uppsägning. För en tidsbegränsad anställning är möjligheten för en 

part att ensidigt avsluta en anställning i förtid mer begränsad.95 Det är för ett avslut av 

en visstidsanställning, i princip, endast fråga om ett avsked vilket ställer höga krav för 

att  vara juridiskt godkänt. Det brukar här talas om att det ska vara fråga om svåra 

förseelser, exempelvis kriminalitet eller någon form av grov illojalitet genom till 

exempel konkurrens mot sin arbetsgivare.96  Ur denna synvinkel är fotbollsspelarens 

anställning bättre skyddad jämfört med den tillsvidareanställda arbetstagaren. 

 För fotbollsklubben, arbetsgivaren, kan den begränsade möjligheten att i förtid 

avsluta en tidsbegränsad anställning leda till problem. Fotboll är en oerhört 

prestationsstyrd bransch och att anställa en arbetstagare som hela tiden måste leverera 

en bra prestation kan vara riskfyllt. Fotboll är också ett arbete där spelaren i princip 

endast kan leverera en enda arbetsprestation, nämligen att utnyttjas på fotbollsplanen. 

Skulle spelaren, av någon anledning, inte leverera en enligt arbetsgivaren tillräckligt bra 

prestation så står ändå parterna där med ett anställningsavtal gällande en viss bestämt 

tidsperiod som arbetsgivaren svårligen kan avsluta i förtid. 

5.3.1.2 Avslut i förtid på grund av skada

Det skulle dock eventuellt kunna tänkas finnas en situation där arbetsgivaren trots allt 

skulle tänkas ha möjlighet att avsluta fotbollsspelarens tidsbegränsade anställning 

genom en uppsägning i förtid. Då spelarens uteblivna prestation beror på en allvarligare 

skada skulle nämligen stöd för en sådan uppsägning kunna hämtas ur lagens förarbeten. 

I förarbeten fastslås nämligen att en uppsägning i förtid av ett tidsbegränsat kontrakt kan 
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bli aktuell vid särskilda fall av oförutsedda hinder för avtalets tillämpning. Ett exempel 

på sådant hinder som uttryckligt nämns är att  en arbetsgivare vid ett långtidskontrakt 

inte skulle kunna utnyttja arbetstagarens arbetskraft på grund av sjukdom och det skulle 

anses som orimligt  att  arbetsgivaren skulle vara bunden av anställningsavtalet under 

hela den återstående kontraktstiden.97 

 Frågan angående uppsägning i förtid på grund av skada på en fotbollsspelare har inte 

prövats i domstol. Jag ser det inte heller som säkert att domstolen, ifall frågan kom upp 

till prövning, skulle anse att en fotbollsklubb har rätt att säga upp en spelare i förtid på 

grund av en skada. Anledningen är att fotboll och idrott är en särskild riskfylld bransch. 

Därmed bör klubbarna behöva ta hänsyn till skaderisk då de skriver längre kontrakt med 

en spelare. Skaderisken för en fotbollsspelare bör vara högre än en arbetstagare på den 

övriga arbetsmarknaden, vilket jag menar att fotbollsklubben bör behöva väga in vid 

anställningsförhållandet. 

5.3.1.3 Avslut i förtid på grund av misskötsamhet

Det är dock inte enbart vid en situation där spelaren skadat sig faktumet att  en 

fotbollsklubb har svårt att avsluta en spelares tidsbegränsade anställning i förtid kan 

komma att visa sig. Det kan här även tänkas att spelaren, på olika nivå, missköter sitt 

arbete. Öhman menar i frågan att  normen med visstidsanställning inom idrotten ger 

spelare möjlighet att  i en långt högre utsträckning missköta sig jämfört med en 

tillsvidareanställd arbetstagare. Enligt Öhman bör försummelse och misskötsel av både 

matchförberedelser och träning vara acceptabel, så länge misskötseln inte sker i en allt 

för hög grad.98 Viklund å sin sida håller inte med Öhman i denna fråga. Istället anser 

Viklund att visstidsanställningen är en naturlig nödvändighet när det handlar om 

anställning för elitidrottare och att hävningsrätten kan tillämpas på en fotbollsspelare 

som under en längre tid inte gör sitt bästa.99 

 Här menar jag att Viklund har en poäng i att det bara är visstidsanställningen som är 

tillåten i förhållandet fotbollsspelare och fotbollsklubb. Det bör inte ligga arbetsgivaren 

till last att denne har anställt en arbetstagare på en tidsbegränsad anställning ifall denna 

anställningsform är den enda tillåtna. Till Viklunds resonemang tycker jag också att 
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argument bestående i arbetstagarens lojalitetsplikt jämte sin arbetsgivare ska föras in. I 

varje anställningsförhållande anses det nämligen infinna sig en underförstådd 

lojalitetsplikt som allmänt ses innebära att arbetstagaren är skyldig att sätta 

arbetsgivarens intresse framför sitt eget.100

 Lojalitetsplikten stadgas inte genom lagtext utan dess innebörd har vuxit fram genom 

rättspraxis och doktrin.101 Plikten grundar sig i att anställningsavtalet inte bara består i 

ett  utbyte av vanliga förmögenhetsrättsliga prestationer, utan även skapar ett personligt 

förhållande mellan parterna. Lojalitetsplikten innefattar ett krav på att arbetstagaren 

under anställningsförhållandet ska leverera en fullgod arbetsinsats.102  Schmidt menar 

också att plikten innebär att arbetstagaren ska vara duglig för sin tjänst och, mer 

relevant för frågan, fullständigt utnyttja sin arbetsförmåga.103

 Lojalitetsplikt har i praxis ansetts stark även i andra anställningar än 

tillsvidareanställningen. Exempelvis har Arbetsdomstolen slagit fast att lojalitetsplikt 

föreligger i en intermittent anställning, en anställningsform som i min mening bör leda 

till en lägre lojalitetsplikt än visstidsanställningen.104  Således bör enligt mig 

lojalitetsplikt även vägas in i frågor som gäller relationen mellan arbetstagare och 

arbetsgivare i en visstidsanställning.   

 Jag menar att  det eventuellt  skulle kunna finnas fog för en argumentation i riktning 

att arbetsgivaren har möjlighet att i förtid säga upp en spelare som brister i sin 

prestation. Detta dels med stöd i Viklunds resonemang, att det inte bör ligga 

arbetsgivaren till last att det är fråga om en tidsbegränsad anställning då denna 

anställningsform är den enda tillåtna. Dels också med utgång i ett 

lojalitetspliktsresonemag, då plikten kan sägas innefatta ett krav på att arbetstagaren ska 

leverera en fullgod arbetsinsats och fullständigt utnyttja sin förmåga.  

 Kommer man fram till en slutsats där arbetsgivaren i förtid kan avsluta en anställning 

med en spelare som kan bedömas ha misskött sin anställning genom brist  i spelarens 

prestation ska dock nämnas ett annat problem. Det är en svår fråga att avgöra vad som 

ska anses vara misskötsamhet av match och träning ifall spelaren faktiskt fysiskt är på 

plats, men inte presterar på topp. För att avgöra ifall en sådan prestationsbaserad 
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misskötsamhet utgör laga grund för avslut av anställning måste en bedömning av 

spelarens prestation göras. Vad som utgör en bra prestation har i praxis menats mer vara 

kopplat till en allmän känsla snarare är konkreta, specifika, prestationer.105 Fotboll är en 

idrott och även ett arbete där spelare har väldigt individuella roller. Även om alla 

spelare ska vara med på matchen så kan deras specifika arbetsuppgifter skilja sig 

väsentligt. Detta till och med för två spelare som har samma position på fotbollsplanen. 

En spelare kan vara väldigt bra på att attackera och således vara användbar då laget 

behöver göra mål. En annan spelare, på precis samma position på fotbollsplanen, kan ha 

sina styrkor i försvaret och således istället komma till användning då man inte vill 

släppa in något mål. Därmed så går det inte sätta någon generell kravbild på vad en 

spelare bör prestera, inte ens vad gäller på en specifik position på planen. Därvid ska 

också tilläggas att olika spelare befinner sig i olika delar utav sina karriärer. Sett  till 

detta går i regel inte ställa samma krav på en artonåring som på en spelare i slutet av sin 

karriär. En bedömning av en arbetstagares prestation är från början svår att göra och jag 

anser detta gälla speciellt och ytterligare vad gäller fotbollen.

5.3.1.4 Spelarens möjlighet att avsluta anställningen i förtid

Vad händer då ifall man vänder på frågan och utreder ur perspektivet att spelaren är den 

som vill frånträda anställningen med sin idrottsklubb? Även för spelaren föreligger 

svårigheter med att avsluta en visstidsanställning i förtid. Spelaren kan bara frånträda 

anställningen på ett lagenligt sätt ifall arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina 

åligganden jämte spelaren.106 Exempel på fall där arbetsgivare, i praxis, ansetts åsidosatt 

sina åtaganden i väsentlig mån är vid fall av grova trakasserier, våld eller hot om våld 

samt vid dröjsmål att betala ut lön.107 

 Även för spelaren föreligger alltså skillnad i möjligheten att i förtid få till ett avslut 

på sin anställning när det är fråga om tidsbegränsad anställning jämfört med en 

tillsvidaregällande sådan. Den visstidsanställda spelaren kan inte ensidigt avsluta sin 

anställning i förtid så länge klubben sköter sina åligganden som arbetsgivare, vilket en 

tillsvidareanställd kan.
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5.3.2 Avslut på grund av arbetsbrist

Att den inom fotbollen endast är tillåtet med anställningsformen visstidsanställning har 

också betydelse i fall där det föreligger arbetsbrist för en arbetsgivare. Normalt på 

arbetsmarknaden kan anställningen för en tillsvidareanställd vara i fara ifall dennes 

arbetsgivare ställs inför en situation där det föreligger arbetsbrist. Vid fall av arbetsbrist 

är den visstidsanställda arbetstagaren bättre skyddad än den tillsvidareanställda. 

Arbetsbrist är nämligen inte en laga grund för avslut av en visstidsanställning. Har 

ingenting stadgats i spelarens individuella kontrakt finns ingen möjlighet att, från 

arbetsgivarens sida, ensidigt avsluta anställning. Inte heller finns någon skyldighet för 

spelaren att  omförhandla den lön som arbetsgivaren ska betala enligt anställningsavtalet. 

Inom fotboll skulle arbetsbrist exempelvis kunna tänkas föreligga om spelarens klubb 

kommit att degraderas till en lägre division och således har för stora utgifter jämte sin 

idrottsliga situation. Annat exempel vore om fotbollsklubben av någon annan anledning 

står inför en ekonomisk kris, exempelvis på grund av bristande publik- eller 

sponsorintäkter.

 Att en förening i ekonomisk knipa eller för stora lönekostnader utifrån de sportsliga 

framgångarna inte kan använda sådana problem som grund för uppsägning av spelare är 

också något som konstaterats genom praxis.108  I ett fall rörande handbollsklubben 

Redbergslids IK och en utav klubbens anställda spelare så stod Redbergslid i en 

situation av ekonomiska svårigheter. Klubben ville därför antingen lösa upp kontraktet 

med den aktuella spelaren eller åtminstone sänka spelarens lön. Utfallet  i TingsR blev 

att  klubbens agerande var att anse som ett olaga avsked och klubben blev därför dömda 

att betala ut skadestånd till den aktuella spelaren. 

 Slutsatsen är att  det faktum att det för fotbollsspelaren endast är tillåtet med 

visstidsanställning leder till ett bättre skydd om det skulle förekomma arbetsbrist hos 

arbetsgivaren än vad som ges vid tillsvidareanställning. Arbetsbrist utgör nämligen inte 

laga grund för att i förtid avsluta en visstidsanställning.
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6 Arbetsgivares rätt att förflytta spelaren 

6.1 Fotbollsspelare i fotbollsklubb 

Vid en allsvensk fotbollsmatch får varje lag ha elva spelare på planen, men dessutom 

upp till sju stycken avbytare, något som överensstämmer med internationella 

tävlingsbestämmelser från FIFA och UEFA.109 Vad som dock är vanligt är att klubbarna 

har en spelartrupp innehållande fler spelare än vad som får tas ut till match.110 

Anledningen kan vara att den höga belastningen på spelarna kan leda till skador. 

Dessutom betyder det faktum att det inom fotbollen finns ett så pass stort krav på 

prestation att en formsvacka, med andra ord en period där spelaren presterar på en lägre 

nivå, kan få följd att en lågpresterande spelare måste ersättas av en annan. Andra 

anledningar till att klubbarna har så pass stora trupper kan vara att man väljer att binda 

upp unga spelare på kontrakt. Detta för att säkra upp klubbens framtid, även om de 

yngre spelarna för närvarande inte är aktuella för att få speltid i klubbens 

representationslag.  

 Det faktum att klubbarna ofta består av ett överantal spelare leder till att vissa av 

spelarna inte kommer att få begränsad eller till och med ingen matchtid alls. I sådana 

fall kan det bli aktuellt med att låna ut den spelare som inte platsar till en annan 

fotbollsklubb och därmed öka möjligheten till speltid. 

6.2 Utlån av fotbollsspelare till annan fotbollsklubb	


Fenomenet utlåning av spelare är något som idag används flitigt  inom fotbollen.111 En 

utlåning betyder att fotbollsspelaren under en bestämd period, ofta en fotbollssäsong, 

registreras för en annan fotbollsklubb. Betydelsen blir att spelaren får spela och träna 

med laget denne lånas ut  till. Dock kommer spelaren fortfarande vara anställd och ha 

kontrakt med sin ursprungliga fotbollsklubb, vilken spelaren också kommer att 

återvända till då tiden för låneavtalet går ut. 
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 Det kan tänkas finnas situationer där en spelare dock inte vill bli utlånad.  

Exempelvis kan spelaren tänkas vara rotad i den stad dennes fotbollsklubb är placerad i. 

Det är inte särskilt troligt att laget som spelaren kommer lånas ut  till är placerad i 

samma stad och därmed skulle spelaren vid en eventuell utlåning behöva flytta. En 

annan potentiell anledning till spelarens missnöje över en utlåning skulle kunna tänkas 

vara att denne faktiskt vill stanna kvar i sin klubb för att bevisa att denne är värd speltid. 

 Frågan är här ifall klubben, genom den arbetsledningsrätt denne innehar som 

arbetsgivare, har rätt att låna ut och sälja spelare även i strid med spelarens egna vilja. 

På andra sidan arbetsförhållandet står spelaren och frågan ifall denne måste följa 

arbetsgivarens direktiv på grund av sin arbetsskyldighet. 

6.2.1 Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet

Den svenska arbetsgivarens arbetsledningsrätt har sin grund långt bak i tiden. Rätten var 

från början inte rättsligt  reglerad utan utgick istället ifrån själva relationen mellan 

parterna, det vill säga parternas ställning och status. Hierarkiskt sett ansågs 

arbetstagarren har en underlägsen ställning jämte arbetsgivaren. Arbetsgivaren hade förr 

en stor makt över sina anställda och rätten att leda arbetet var i princip inte begränsad 

över huvud taget. Under 1900-talet har dock trenden utvecklats mot att arbetsgivarens 

arbetsledningsrätt minskat och den en gång väldigt stora klyfta som fanns i förhållandet 

arbetsgivaren och dess anställda har kommit att bli allt mindre.112  Idag innebär 

arbetsledningsrätten att arbetsgivaren med vissa begränsningar får leda och fördela 

arbetet. 

 Arbetsdomstolen gav i ett fall från 1987 exempel på frågor som innefattas i 

arbetsledningsrätten. Här nämndes frågor som rör arbetets organisation och 

genomförande såsom arbetets utformning, fördelning av arbetet inom en grupp och 

växling av arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen ansåg även frågor som arbetstidens 

förläggning, personalplanering och fördelning av arbetsplatser falla in under 

arbetsgivarens rätt att leda arbetet.113

 På motsatt sida till arbetsgivarens arbetsledningsrätt står arbetstagaren och dennes 

arbetsskyldighet. Inte heller arbetsskyldigheten finns definierad i lag. Vilket arbete 

arbetstagaren är skyldig att utföra har istället  preciserats genom praxis. Det kanske mest 
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kända rättsfallet i frågan är AD 1929 nr 29 i vilket det stadgades en princip som gäller 

än idag, nämligen 29/29-principen. 29/29-principen innebär en gränsdragning av 

arbetstagarens arbetsskyldighet och således förklarar principen också att det arbete som 

återfinns innanför gränsdragningen är det arbete arbetstagaren är skyldig att utföra. Det 

är tre stycken gränslinjer som stadgas genom 29/29-principen. För det första ska arbetet 

ha ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet. För det andra ska arbetet 

utföras för arbetsgivarens räkning. För det  tredje ska arbetet falla inom arbetstagarens 

allmänna yrkeskvalifikationer.114

6.2.2 Omplacering eller omflyttning samt innanför arbetstagarens anställning

När en arbetsgivare väljer att förflytta en av sina arbetstagare görs skillnad mellan något 

kallat omplacering och omflyttning. När det är fråga om en omplacering åsyftas en 

permanent förändring och även övergång till nya arbetsuppgifter. En omflyttning, å sin 

sida, innebär bara en tillfällig förändring av arbetsuppgifterna.115  I ett rättsfall från 1973 

kom Arbetsdomstolen att konstatera att  det är avsikten bakom flytten som är avgörande 

för om det faktiskt  är fråga om en tillfällig eller permanent förändring. Är avsikten att 

arbetstagaren efter endast en kortare tid ska gå tillbaka till sina tidigare arbetsuppgifter 

är det fråga om en omflyttning. Är det istället så att det inte föreligger någon avsikt 

angående att arbetstagaren efter en kort period ska återgå så är det istället fråga om en 

omplacering.116 

 Vilken är då anledningen till att frågan om det handlar om en omflyttning eller 

omplanering är av relevans? Svaret är att arbetsgivarens befogenhet att  utföra en 

tillfällig omflyttning bedöms mer vidsträckt än dennes förmåga att utföra en permanent 

omplacering. Anledningen är att omflyttningen anses som en mindre ingripande åtgärd 

och förändring.117

 Vare sig att  en bedömning utmynnar i att det är fråga om en omflyttning eller 

omplacering är nästa steg att avgöra ifall förändringen kan sägas ligga innanför eller 

utanför ramen för arbetstagarens anställning. Skulle förändringen bedömas ligga 

innanför ramen så är utgångspunkten att arbetsgivarens arbetsledningsrätt leder till att 
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förflyttningen är att ses som acceptabel. Genom det idag kända rättsfallet  AD 1978 nr 

89 fastslogs dock att särskilt  ingripande omplaceringar kan prövas rättsligt även om de 

ligger inom ramen för anställningen och således i alla fall bedömas som icke-

acceptabla. Det ska då vara fråga om att omplaceringen är särskild ingripande med 

hänsyn till arbetsuppgifter, anställningsförmåner och anställningsförhållandet i övrigt. 

Är så fallet  så krävs det objektivt godtagbara skäl för att omplaceringen ska bedömas 

vara godkänd. Principen har kommit att kallas bastubadarprincipen. 

 Skulle prövningen visa att förflyttningen legat  utanför arbetstagarens anställning så 

uppstår istället andra olika alternativ. För det första finns en möjlighet för arbetsgivaren 

och arbetstagaren att komma överens om nya eller ändrade villkor i arbetstagarens 

personliga avtal. Detta är fullt tillåtet så länge inte villkoren strider mot några tvingande 

lagregler eller kollektivavtal.118 Skulle parterna inte lyckas komma överens om ett avtal 

med nya eller ändrade villkor som stämmer överens med förhållandena efter 

förflyttningen så återstår endast möjlighet för arbetsgivaren att säga upp den anställdes 

anställningsavtal och erbjuda ett nytt  sådant.119 Skulle en sådan situation uppstå så ska 

också arbetstagaren godkänna förändringen. Säger arbetstagaren istället nej så ses 

arbetsgivarens förfarande som ett otillåtet skiljande från anställning. Därmed kan 

förfarandet då angripas med reglerna om olovligt avslut av anställning i LAS och då 

prövas precis som en vanlig uppsägningssituation.120  För en fotbollsspelare är det då 

fråga om att uppsägningen måste kunna hänföras till personliga skäl. Ett argument från 

arbetsgivaren liknande att uppsägning sker för omreglering av avtalet är inte godkänt.121

 

6.2.3 Ligger en utlåning till annan klubb inom arbetstagarens anställning?

Skulle då ett förfarande där en spelare lånas ut till annan fotbollsklubb mot dennes egen 

vilja kunna anses vara en omplacering inom ramen för spelarens arbetsskyldighet 

genom att kunna sägas ligga innanför arbetstagarens anställning? 
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6.2.3.1 Arbetstagarens arbetsplats

Då spelaren blir utlånad så kommer detta i de allra flesta fall innebära en geografisk 

förändring för spelaren. Det går dock inte säga något generellt  angående hur stor denna 

förändring kommer bli utan det kommer behöva bedömas från fall till fall. Vad som 

dock bör kunna slås fast vad gäller fotboll är att en utlåning bör leda till minst en för 

spelaren flytt  inom samma stad. Vanligt bör dock vara att spelarens geografiska 

förändring blir större än så. I Sverige finns nämligen inte alltför många fotbollsklubbar 

som är aktuella för en spelare som ska lånas ut från en elitklubb. Anledningen är att 

utlåningen oftast ska ha till syfte att utmynna i något positivt  och detta förhoppningsvis 

för både spelaren och hans nuvarande klubb. Att lånas ut till närmsta geografiska 

kvartetsklubb bör antagligen inte vara så givande för spelarens karriär och således inte 

vara positivt för varken klubben eller spelaren själv. 

 Istället bör kunna sägas att de klubbar, och således också arbetsplatser, som blir 

aktuella att låna ut spelaren till också kommer innebära en större geografisk förändring 

för spelaren. Frågan här blir hur stor geografisk omfattning arbetsskyldigheten kan 

sägas ha och således hur stor geografisk förändring arbetstagaren måste acceptera. 

 Arbetsdomstolen uttalade i AD 1993:151 detta angående arbetsskyldighetens 

geografiska omfattning;

”Gränsen för arbetsskyldigheten i geografiskt hänseende - vilken vanligtvis inte torde vara 
skarp - utgör också gränsen för arbetsgivarens möjlighet att med åberopande av sin 
arbetsledningsrätt ålägga arbetstagaren att utföra arbete på olika platser.”

I samma rättsfall uttalade också Arbetsdomstolen att arbetsskyldighetens geografiska 

omfattning först och främst bestäms efter kollektivavtalsbestämmelser i frågan. Finns 

inte några sådana så avgörs omfattningen av det aktuella anställningsavtalet. Skulle det 

även visa sig att  det inte finns någon uttrycklig överenskommelse i det enskilda avtalet 

så ska de geografiska gränserna avgöras genom en tolkning av anställningsavtalet med 

ledning av aktuella omständigheter samt hänsyn tas till sedvänjan i branschen.122 

 Vad gäller fotbollens kollektivavtal så finns inget stadgat angående arbetsskyldighet. 

Den enda aktuella bestämmelsen skulle eventuellt vara p.2.1 angående spelarens 

lojalitetsplikt.123 I bestämmelsen säga att spelaren på bästa sätt  ska tillvarata och främja 
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arbetsgivarens intresse. Jag ser dock inte att  denna lojalitetsplikt kan anses legitimera en 

omplacering som i sig inte kan bedömas ligga inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt. 

 Vad gäller spelarens enskilda anställningsavtal är det svårt att ge något generellt svar 

angående ifall några överenskommelser angående spelarens geografiska arbetsplikt 

skrivits in. Vad som kan sägas är att Svenska fotbollsförbundet givit ut ett standardiserat 

spelaravtal som i hög utsträckning används för de svenska fotbollsspelarna. I detta 

spelaravtal finns inte spelarens arbetsskyldighet reglerad. Dock finns det inget hinder 

till att detta spelaravtal till viss del modifieras. 

 Skulle en modifiering av standardavtalet ha skett, eller skulle ett  helt annat avtal 

användas, och detta nya avtal innehåller överenskommelse angående spelarens 

arbetsplats så finns praxis på betydelsen av detta. Arbetsdomstolen har i frågan uttalat 

att  då en arbetsplats tydligt  finns formulerad och detta språkligt inte kan uppfattas på 

annat sätt än att arbetstagaren anställts med fast placering så utgör detta den geografiska 

gränsen för arbetsskyldigheten.124

 I normalfallet  används dock det  standardiserade spelarkontrakt som nämnts ovan och 

däri stadgas alltså ingenting angående spelarens arbetsskyldighet  och således inte heller 

något om skyldighetens geografiska omfattning. Hur ska då omfattningen av 

fotbollsspelarens geografiskt arbetsskyldighet bestämmas? I AD 1993 nr 151 slog 

domstolen fast att då det inte går att finna något svar på frågan vad den geografiska 

arbetsskyldigheten omfattar i varken det enskilda anställningsavtalet  eller gällande 

kollektivavtal kan hänsyn tas till sedvänja i branschen.125 Här menar jag det finnas plats 

för argumentation om att sedvänjan inom fotbollsbranschen pekar på att utlåning till 

annan fotbollsklubb är tämligen vanligt och accepterat. Således skulle det kunna 

argumenteras för att  det, på grund av fotbollsbranschens sedvänja, i högre utsträckning 

än för andra arbetsplatser bör vara accepterat med en omplacering med större geografisk 

förändring. En jämförelse skulle möjligtvis kunnas göras med entreprenader och 

arbetstagare där. AD uttalade i AD 1982 nr 41 att det otvivelaktigt förhåller sig på det 

sättet att det  ofta ingår i arbetsförhållandena vid entreprenadverksamhet att arbetstagare 

förflyttas från en arbetsplats till en annan. Således gjorde branschsedvänjan att 

entreprenadarbetare fick finna sig i att vara skyldiga till att  arbeta med större geografisk 

spridning än andra yrkesgrupper. 
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 Ett annat argument för att  tillåta en omplacering till en fotbollsklubb med en 

tämligen omfattande annan geografisk placering skulle gå att finna i AD 1998 nr 150.  

Detta åtminstone ifall utlåningen beror på misskötsel från spelaren. I fallet slog AD  

nämligen fast att då en omplacering till annan arbetsplats är den enda lösningen för att 

komma tillrätta med till exempel ett samarbetsproblem så bör arbetsgivarens intresse 

ges större vikt än arbetstagarens. Således skulle eventuellt  kunna argumenteras för att 

rättsfallet ger stöd för att arbetsgivarens vilja att  omplacera arbetstagaren ska ges större 

vikt än arbetstagarens vilja att få stanna på arbetsplatsen,. Åtminstone när utlåningen 

beror på att spelaren inte passar in i laget och ställer till problem igenom detta.

6.2.3.2 Arbetstagarens arbetsuppgifter

Vad gäller vilka arbetsuppgifter en arbetstagare utifrån dennes arbetsskyldighet bedöms 

vara tvungen att utföra så har Arbetsdomstolen slagit fast att bedömning ska göras 

utifrån tre stycken rekvisit. Det ska för det första vara fråga om arbetsuppgifter som sker 

för arbetsgivarens räkning. För det andra ska dessa uppgifter stå i naturligt samband 

med verksamheten. För det tredje sak uppgifterna falla inom arbetstagarens allmänna 

yrkeskvalifikationer.126 Vad gäller det andra och tredje rekvisitet, att arbetsuppgifterna 

ska stå i naturligt samband med verksamheten och att uppgifterna ska falla inom 

arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer, bör detta inte innefatta något problem då 

en spelare lånas ut  till en annan fotbollsklubb. Rekvisitet angående samband med 

verksamhet riktar snarare in sig på fall då arbetstagare tvingas utföra arbete som faller 

under ett annat kollektivavtalsområde, exempelvis då en tjänsteman utför arbete som 

faller under arbetares kollektivavtal.127  Vad gäller att uppgifterna ska falla inom 

arbetstagarens yrkeskvalifikationer åsyftas exempelvis att arbetstagaren inte ska behöva 

utföra arbete denne inte har utbildning för.128  Vid utlåning för spel i annan 

elitfotbollsklubb så rör det sig om samma kollektivavtalsområde, dessutom så blir 

arbetsuppgifterna för spelaren i princip desamma. 

 Det är istället  det första rekvisitet, kravet på att  arbetsuppgifterna ska utföras för 

arbetsgivarens räkning, som enligt mig bör diskuteras när det är fråga om en utlåning av 
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fotbollsspelare. Utgångspunkten är att ett byte av arbetsgivare inte kan ske utan att 

arbetstagaren samtycker till det.129  Följden är att  en arbetstagare inte är skyldig att 

utföra arbete som kan sägas innebära att den anställde kan anses vara anställd av en 

annan arbetsgivare. Det är dock inte ovanligt att någon annan än den anställdes 

arbetsgivare utför arbetsledningen över arbetstagaren och detta innebär inte att rekvisitet 

angående att arbetet  ska utföras för arbetsgivarens räkning inte är uppfyllt.  Rekvisitet 

innebär nämligen inte att arbetsgivaren, så länge det sker i arbetsgivarens intresse, inte 

kan beordra sina anställda att  jobba under någon annans ledning.130  Jämförelse och 

exempel går återigen att  göras med entreprenader där entreprenörens arbetstagare 

faktiskt utför arbete åt beställaren och också gör detta efter beställarens anvisning och 

ledning. 

 Vad som visat sig vara avgörande för bedömningen av ifall arbetsuppgifterna utförs 

för arbetsgivarens räkning är om arbetsgivaren kan bedömas utföra de huvudsakliga 

arbetsgivarförpliktelserna. Det är här exempelvis fråga om att betala arbetstagarens lön, 

men även stå för den övergripande ledningen av arbetet.131

6.3 Kan spelaren bli utlånad mot sin vilja?

Arbetstagarens arbetsskyldighet tillammans med arbetsgivarens arbetsledningsrätt 

grundar en rätt för arbetsgivaren att flytta sina arbetstagare ifall flytten kan bedömas 

ligga inom arbetstagarens anställning. Vad gäller frågan om utlån av spelare ligger inom 

anställningen kan först och främst för kravet på geografiskt omfång argumenteras för att 

sedvänjan inom fotbollsbranschen och branschens förutsättningar talar för att 

fotbollsspelaren bör vara tvungen att acceptera en större geografisk förändring än andra 

arbetstagare. Här kan en fotbollsspelare jämföras med en entreprenadanställd. 

 För att utlånet ska anses ligga inom spelarens anställning krävs också att arbetet även 

i fortsättningen sker för den ursprungliga klubbens räkning. Kravet innebär, enligt 

Källström och Malmberg, inte att arbetsgivaren hindras beordra sina anställda till att 
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arbete under någon annans ledning, så länge detta sker i arbetsgivarens intresse.132  I 

praxis har också lönefrågan vägts in i denna bedömning. Vid utlån av fotbollsspelare 

kan därför frågan om vem som betalar spelarens lön bli av intresse. Är det den 

ursprungliga klubben talar det för att utlånet är godkänt. Är det  istället den inlånande 

klubben kan det tala för att lånet ligger utanför spelarens anställning vilket i sin tur kan 

tala för att klubben inte kan tvinga spelaren till att gå med på lånet. 

 Till sist kan nämnas det faktum att  låneavtal inom fotboll är tidsbestämda, ofta till en 

säsong. Detta kan tala för att förändringen inte är åsyftad till att vara permanent och 

därför utgör en omflyttning snarare än en omplacering. Som nämnts ovan är 

arbetsgivarens befogenhet större vad gäller omflyttning än omplacering, vilket även det 

kan tala för att fotbollsspelaren, åtminstone vid kortare lån, kan vara tvingad att gå med 

på ett utlån, även mot spelarens vilja. 

7 Fotbollsspelarens rättigheter

7.1 Rätt att delta i match och träning

Med slutsatsen att fotbollsspelaren är att ses som arbetstagare följer att spelaren ges de 
rättigheter som den svenska arbetsrätten medger arbetstagare. Exempel på sådana 

rättigheter är minimilön, arbetstid, anställningsskydd och rätt till semester- samt 
föräldraledighet. Det finns dock även andra rättigheter för en fotbollsspelare än de 

rättigheter som härstammar från arbetsrätten men som även de ger påverkan för en 
fotbollsspelares arbetsrättsliga ställning. Ett exempel är deltaganderätten.

7.1.1 Deltaganderätt som föreningsmedlem

Kan en fotbollsspelare kräva att få delta i träning och tävling? Det är en fråga som kan 

bli av intresse vid exempelvis en tvist med tränaren eller då spelaren helt enkelt inte 

anses prestera tillräckligt bra för att få representera sin klubb i match. Som medlem i en 

förening åtnjuter spelaren en rätt att deltaga i föreningens verksamhet. Denna 

deltaganderätt kan för fotbollsspelaren vara av stor betydelse då spelarens ställning på 

arbetsmarknaden ligger i relativt tydlig linje med dennes prestation på fotbollsplanen. 
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Skulle inte spelaren ha rätt och möjlighet att delta i sin klubbs träning och match så 

skulle även spelarens attraktivitet på arbetsmarknaden förmodligen också att minska.

 Inom idrotten åtnjuter varje medlem i en idrottsförening en deltaganderätt som 

explicit  framgår såväl av RF som av dess stadgemall för idrottsföreningar.133 Spelaren 

ges, genom sin status som föreningsmedlem, en rätt att delta i föreningens verksamhet. 

Att bara konstatera att en rätt att delta finns behöver för en elitspelare dock inte vara av 

någon större betydelse. Relevant och intressant är istället  främst att utreda vad 

deltaganderätten omfattar. 

 Ett förtydligande av deltagarrätten går att finna i idrottens egna normer där det 

stadgas att rätten innebär en att medlemmen ska få delta i aktiviteter under de former 

som är vedertagna inom idrotten och detta på samma villkor som gäller för övriga 

medlemmar.134  När det är fråga om en elitfotbollsklubb finns det ett  begränsat antal 

utövandeplatser. Då det  för andra föreningar kan vara fråga om att exempelvis tillsätta 

dessa begränsade antal platser genom principen först till kvarn så blir det för elitklubben 

fråga om en uttagning på andra premisser. Det är här istället fråga om en uttagning 

utifrån prestation. En sådan uttagning är också tillåten enligt RF:s stadgar. Där ges 

nämligen föreningen möjlighet att själv, och på eget sätt, bestämma vilka av 

medlemmarna som ska få representera föreningen i träning och tävling.135 

 Även Lindholm menar att föreningsmedlemmens deltaganderätt inte kan anses ge en 

spelare obegränsad rätt att delta i föreningens verksamhet. Inom elitidrott  går enligt 

Lindholm att finna en väletablerad, och även nödvändig, praxis där det  endast är de 

bästa utövarna som blir utvalda att delta i föreningens representationslags träning och 

tävling.136 

 Följden av det sagda blir i praktiken att en medlem inte med hänvisning till 

deltaganderätten kan kräva att få delta i varken träning eller tävling. Vad deltagarrätten 

dock innebär för fotbollsspelaren är att spelaren som medlem i fotbollsklubben har rätt 

att  kräva att uttagning till representationslaget sker på objektiva och likvärdiga 

grunder.137 
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 Även om fotbollsspelaren inte har någon möjlighet till att med hjälp  av sin 

deltagarrätt som föreningsmedlem kräva att få spela matcher eller träna med sin 

fotbollsklubb så finns eventuellt andra medel till att kunna kräva en sådan rätt. Frågan är 

här om spelaren med hjälp av arbetsrätten och sin ställning som arbetstagare kan ställa 

krav på arbetsgivaren om att få delta. 

7.1.2 Rätt att som arbetstagare få utöva sina arbetsuppgifter

AD har i flera rättsfall prövat frågan om en arbetstagare har rätt till att få utöva sina 

arbetsuppgifter. Fallen har dock snarare gällt frågan om arbetstagare på grund av 

bortfall av dennes rätt  att arbete inneburit en provokation till uppsägning av 

arbetstagaren själv eller rent av ett avsked från arbetsgivarens sida. Jag anser det dock i 

fallen finnas uttalande utav AD som är av intresse för frågan jag har ämnar att  diskutera, 

nämligen om en spelare genom arbetsrätten kan kräva att få delta i sin fotbollsklubbs 

matcher och träningar.

 AD 1977 nr 190 rörde en lektor som fick sluta undervisa i en kurs på grund av 

svårigheter i samarbetet med kursens elever. AD uttalade i fallet att eftersom lektorn 

både fått behålla sin tjänst och dessutom inte behövt gå ner i lön så fanns det ingen rätt 

för lektorn att undervisa i kursen. Förändringen ansågs därför inte utgöra en uppsägning 

av arbetstagarens tjänst  och lektorn hade inte rätt till att få behålla och utföra sina 

tidigare arbetsuppgifter. 

 I AD 1978 nr 74 så innebar en omorganisation att en arbetstagares arbetsuppgifter 

inte längre fanns kvar. Domstolen pekade i fallet  på att arbetstagaren fått behålla sin lön 

och arbetsgivaren dessutom försökt skaffa fram nya arbetsuppgifter. Domstolen ansåg 

därför inte heller här att arbetstagaren haft rätt att behålla sina tidigare arbetsuppgifter 

och arbetsgivarens förändring ansågs inte innebära ett avsked. 

 AD har i senare rättsfall uttalat att då en arbetstagare förlorar någon del av sina 

arbetsuppgifter så ska det göras en prövning ifall förändringen kan anses innebära en 

uppsägning av anställningsavtalet eller annars kan likställas med en uppsägning.138 

Innebär förändringen inte att det  är fråga om en uppsägningssituation är förändringen 

inte heller otillåten. Diskussionen blir här liknande den som fördes angående 

arbetstagarens arbetsuppgifter vid utlåning till annan fotbollsklubb.139 Slutsatsen bör här 
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bli att så länge inte spelaren blir satt att utföra några andra arbetsuppgifter som kan 

sägas ligga utanför spelarens anställning så kan inte spelaren med hjälp av arbetsrättens 

kräva att få deltaga i match eller träning. Detta åtminstone så länge spelaren får behålla 

sin lön trots den uteblivna möjligheten till match eller träning. Att arbetstagaren behöll 

sin lön var nämligen något AD la vikt vid i både AD 1988 nr 190 och AD 1978 nr 74.

7.2 Rätt till föräldraledighet

Vad gäller föräldraledighet och bestämmelser i lag därom är det ett rättsområde som till 

stor del icke-dispositivt. Således kan inte avsteg göras från en arbetstagares rätt att 

begära föräldraledighet. Detta gäller även om arbetstagaren är en fotbollsspelare. 

Spelaren har därför rätt att vara ledig med sitt barn, även om ledigheten planeras att tas 

ut exempelvis mitt under en säsong.140 Här brukar dock talas om att idrottaren, trots att 

denne har rätt till det, inte förväntas åberopa sin rättighet till föräldraledighet fullt ut. 

Istället förväntas att  spelaren förlägger sin ledighet på tider som inte påverkar 

fotbollen.141 

 I min mening är frågan om föräldraledighet för en fotbollsspelare en intressant  fråga. 

Även om fotbollsspelaren har samma rätt till föräldraledighet som alla andra 

arbetstagare så kan det ifrågasättas ifall det faktiskt föreligger samma möjlighet i 

praktiken. Spelaren har att fundera över frågor som vad som vid ledighet händer med 

spelarens plats i laget och i nästa steg vilken påverkan detta kan få för spelarens 

framtida karriärer. Att sedvänjan inom fotbollsbranschen är att spelaren inte förväntas 

åberopa sin rätt fullt ut, utan istället förlägga föräldraledigheten på tider som inte 

krockar med fotbollen tycker jag också tyder på att det går ifrågasätta om 

fotbollsspelaren faktiskt  har samma möjlighet till att vara föräldraledig som andra 

arbetstagare. 

 Jag anser det därför intressant här att utreda vad som skulle hända vid det fall att 

arbetstagaren, trots eventuella påtryckningar från sin arbetsgivare och dessutom med 

hänsyn till sedvänja i fotbollsbranschen, faktiskt väljer att utnyttja den rätt spelaren ges 

vad gäller att vara föräldraledig. Det är enligt föräldraledighetslagens 11 § arbetstagaren 

som har rätt  till att förlägga föräldraledigheten som denne begär. Dock så förutsätter 
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ledigheten enligt  lagens 14 § att  verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan 

påtaglig störning. 

 I AD 205 nr 92 prövades ifall en arbetstagare som jobbade tre skift hos ett företag 

kunde ta ut föräldraledighet måndag till fredag utan att  arbetsgivarens verksamhet 

påtagligt stördes. AD började här med att se till bolagets storlek, antalet anställda och 

den aktuella arbetstagarens arbetsuppgifter. Domstolen poängterade också att 

bedömningen av vad som utgör en påtaglig störning i verksamheten alltid måste göras 

med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet. I AD 2005 nr 92 kom 

domstolen fram till att det skulle innebära en påtaglig störning för arbetsgivaren ifall 

arbetstagaren medgavs den ansökta föräldraledigheten. Dock fanns möjlighet för 

arbetsgivaren att  ta in en vikarie under den aktuella ledigheten. AD resonerade att det 

inte ansågs att arbetsgivaren skulle ha någon svårighet i att hitta en sådan vikarie. Med 

anledning av detta, att en vikarie till fullo skulle kunna ersätta den föräldralediga 

arbetstagaren och dessutom att vikarie skulle kunna hittas utan någon större svårighet. 

ansågs arbetstagarens föräldraledighet inte påverka arbetsgivarens verksamhet i en 

påtaglig omfattning. Kravet för tillämpning av undantaget i 14 § var därför inte uppfyllt 

och gav således inte arbetsgivaren rätt att neka arbetstagaren sin begärda 

föräldraledighet.

 Om AD 2005 nr 92 och resonemanget däri appliceras på en fotbollsspelare som vill 

vara föräldraledig så skulle det förmodligen inte vara svårt för dennes spelarens klubb 

att hitta en annan spelare att ersätta med. Att hitta en annan fotbollsspelare som är redo 

att agera vikarie åt en ordinarie spelare är dessutom faktiskt inte något som skulle vara 

ovanligt sett till branschens sedvana. Då spelare inte är tillgängliga på grund av andra 

anledningar en föräldraledighet, exempelvis vid längre skador, brukar spelaren ibland 

ersättas, ofta genom att klubben värvar eller lånar in spelare från ett annat  lag. Annat 

alternativ skulle kunna vara att hämta upp en junior från juniortruppen.

 En slutsats där det inom fotbollsbranschen inte skulle vara problematiskt att ersätta 

den föräldralediga med en vikarie skulle således med stöd av AD 2005 nr 92 kunna 

sägas leda till att man kan hävda att fotbollsklubben inte kommer påverkas i påtaglig 

omfattning av den anställdes föräldraledighet. Därför skulle inte undantaget i 14 § 

föräldraledighetslagen kunna tillämpas och arbetsgivaren inte ha rätt att neka 

arbetstagaren att placera sin föräldraledighet som spelaren själv vill. 
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 Enligt mig måste man dock här återigen diskutera vilken betydelse fotbollens 

säregenhet som arbete faktiskt har. Fotbollen är som sagt en väldigt  prestationsstyrd 

bransch och varje arbetstagares kompetens är av yttersta vikt. Visst skulle man kunna 

hitta en vikarie som kan springa runt på samma position som den spelare som vill vara 

föräldraledig, och vikarien skulle således kunna fylla ut positionen rent fysiskt. Men 

min åsikt är här att man måste ta in i bedömningen att  denna vikarie kanske, och 

förmodligen, inte har samma kompetens som den spelare som ingick i laget tidigare och 

nu vill vara föräldraledig. Således bör arbetsgivarens verksamhet  åtminstone påverkas 

genom att en spelare missar åtminstone en match för att vara föräldraledig. Vad gäller 

träning är påverkan eventuellt mindre. Om på verkan är påtaglig kan antagligen inte ges 

något generellt svar på. AD har också uttryckt att en prövning ska göras i varje enskilt 

fall, och att ett generellt gällande svar därför inte kan ges. 

 Vi vrider nu fram klockan till en tidpunkt där fotbollsspelaren faktiskt var 

föräldraledig, oavsett om detta godkändes av arbetsgivaren eller inte. När spelaren väl 

återvänder från sin ledighet ställs nämligen vissa krav på arbetsgivaren. I 

föräldraledighetslagens 16 § stadgas ett förbud mot missgynnande behandling av en 

arbetstagare med anledning av skäl som har samband med föräldraledigheten. 

Arbetsgivaren får exempelvis inte missgynna arbetstagaren då arbetsgivaren fördelar 

eller leder arbetet samt vidtar ingripande åtgärd mot arbetstagaren. Om en spelare skulle 

bli åsidosatt på grund av att denne valt att vara föräldraledig vid exempelvis tidigare 

match eller träning skulle, i min mening, förbudet mot missgynnande kunna bli aktuellt. 

Resultatet skulle kunna bli att fotbollsklubben som arbetsgivare var tvungen att ersätta 

spelaren med skadestånd.
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8 Sponsring och andra uppdrag vid sidan av 

fotbollen

8.1 Spelarens rätt till sponsringsuppdrag

När en spelare spelar fotboll för en fotbollsklubb så betalar klubben, precis som vilken 

annan arbetsgivare som helst, ut ersättning till spelaren i form av lön. Den kommersiella 

genomslagskraft fotbollen numer nått  har dock även lett till att spelarna i hög 

utsträckning ofta blir offentliga, väl igenkända, figurer. Detta öppnar i sin tur 

möjligheter för spelarna till att erhålla extrainkomster, främst genom personliga 

sponsoruppdrag. Frågan i detta avsnitt är ifall spelaren har rätt att åta sig sådana 

sponsringsuppdrag eller om arbetstagaren har rätt att stoppa detta. 

 Sysslor eller verksamheter som en arbetstagare har vid sidan av sin vanliga 

anställning och som dessutom inte är hänförliga till privatlivet kallas bisysslor. Sådana 

bisysslor kan vara både tillåtna och otillåtna. Bisysslor som är otillåtna delas i sig upp i 

tre olika kategorier; arbetshindrande bisysslor, förtroendeskadliga bisysslor och 

konkurrensbisysslor. En otillåten bisyssla behöver dock inte hänföras till bara en av 

dessa underkategorier utan kan hamna under alla tre.142

 Utgångspunkten är att arbetstagaren fritt  får disponera över sin fritid och således 

också fritt  har möjlighet att på denna skaffa sig extrainkomster. Det finns dock vissa 

begränsningar. Arbetstagaren får inte sätta sitt eget intresse över arbetsgivarens och 

bisysslan får inte påverka arbetstagarens krav på en fullgod arbetsinsats.143  Vad gäller 

påverkan på den fullgoda arbetsinsatsen ställs kravet i princip som att bisysslan inte ska 

påverka arbetstagarens arbetsinsats under ordinarie arbetstid.144 

 Således bör kunna slås fast att sponsringsuppdrag som direkt påverkar spelarens 

prestation jämte fotbollsklubben inte är tillåten. Det givna exemplet är att 

sponsringsuppdraget leder till att spelaren exempelvis missar en träning. Dock kan även 

andra företeelser kunna tänkas falla in under förbudet. Det kan exempelvis krävas att 

spelaren behöver flyga till ett  annat land eller på annat sätt  resa för att spela in 

exempelvis en reklamfilm. Det skulle kunna argumenteras för att ett  sådant 
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sponsringsuppdrag faktiskt påverkar spelaren under den normala arbetstiden då en 

sådan resa kan påverka spelarens prestation, exempelvis genom trötthet. Bedömningen 

kan kännas hård men arbetsdomstolen har i praxis uttryckt att lojalitetsplikten som 

föreligger för en arbetstagare gentemot sin arbetsgivare är  starkt utmärkande i ett 

arbetsförhållande. Normalt, menar domstolen, ska arbetstagaren sätta arbetsgivarens 

intresse framför sitt eget, samt dessutom undvika lägen där arbetstagaren kan komma i 

en pliktkollission.145

 Som nämndes ovan är bisysslor inte heller tillåtna ifall det kan vara fråga om 

konkurrerande verksamhet mot arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har i AD 1993:18 slagit 

fast att om en anställd under sin anställningstid bedriver verksamhet som på ett 

allvarligt sätt konkurrerar med arbetsgivaren så bryter den anställda mot 

lojalitetsplikten. Det framhölls dock i fallet att all konkurrens inte kan anses utgöra ett 

lojalitetsbrott utan avgörande är ifall konkurrensen ger arbetsgivaren en mer påtaglig 

skada eller om konkurrensen kan uppfattas som illojal jämte arbetsgivaren. 

 När en bedömning av ifall en bisyssla ska bedömas vara otillåten ska göras så ställs 

det varierande krav exempelvis beroende på vilken bransch som är i fråga, samt 

arbetstagarens ställning i företaget. Dessutom så vägs det faktum ifall arbetstagaren på 

något sätt äventyrat arbetsgivarens kundrelationer in.146 

 Vad gäller branschpåverkan så har fotbollen som sagt en stor kommersiell 

genomslagskraft. Det är dock inom branschen tämligen vanligt  med externa 

sponsringsuppdrag. Således kan det tänkas att det för fotbollsspelare, på grund av 

sedvänjan inom fotbollsbranschen, bör sättas en högre toleransnivå vad gäller 

sponsoruppdrag jämfört med exempelvis en byggarbetares. 

 Arbetstagarens ställning i företaget har påverkan genom att företrädare med viktigare 

roller ges mindre möjlighet till externa sponsoruppdrag jämfört med mindre 

framträdande arbetare. Anledningen skulle kunna vara att arbetstagare i framträdande 

roller inom företaget förknippas med företaget på ett tydligare sätt. För fotbollsklubben, 

som ekonomiskt och i allmän kännedom, kan jämföras med ett vanligt större företag, 

bör spelare som får representera och ingå i representationslagets trupp på ett tydligt  sätt 

förknippas med klubben. För fotbollsspelare så bör detta faktum innebära att 

möjligheten till personliga sponsoruppdrag minskar jämte den vanliga arbetaren.
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 Den sista faktorn som spelar in i bedömningen av en bisysslas tillåtenhet är ifall 

spelarens personliga uppdrag på något sätt kan sägas äventyrat arbetsgivarens 

kundrelationer. Här kan tänkas exemplet då fotbollsklubben är sponsrade av ett 

skomärke, exempelvis nike, men spelaren har ett  personligt kontrakt med ett annat 

skomärke, exempelvis adidas. Om en spelare spelar sina matcher i ett par adidasskor 

kan tänkas att klubbens skosponsor nike inte blir alltför nöjda. Nike har antagligen lagt 

en relativt omfattande ekonomisk summa för att klubbens spelare ska spela matcher i 

företaget skor och om då en av spelarna har ett konkurrerande företags skor på sig kan 

en konflikt kunna tänkas uppstå. I detta fall bör det kunna sägas att spelarens personliga 

sponsringsuppdrag påverkar arbetsgivarens kundrelationer, och vid en tydlig påverkan 

skulle detta faktum alltså kunna ligga till grund för att ett personligt sponsringsuppdrag 

skulle anses vara otillåtet. 

8.2 Klubbens rätt att utnyttja spelaren

Det finns även andra exempel där spelaren och sponsoruppdrag kan väcka frågor om 

vad som är tillåtet och inte. En fotbollsspelares främsta arbetsuppgift kan kort och gott 

sägas vara att spela fotboll. Det kan dock tänkas tillfällen där arbetsgivaren  faktiskt 

också vill utnyttja sin arbetstagare på andra sätt än på fotbollsplanen. Exempelvis kan 

det vara fråga om sponsorevent, tillfällen där sponsorer som varje år betalar pengar till 

föreningen får möjlighet att träffa och utnyttja spelarna som reklam. Det kan också vara 

fråga om mer sociala tillställningar, exempelvis att delta i aktiviteter på den lokala 

marknaden eller köpcentret. En sådan tillställning kan tänkas intressant för 

arbetsgivaren för att dels ge reklam men också allmänt öka intresset för klubben. 

	
 För en fotbollsspelare stadgas det i moment 3.3.1 i fotbollens kollektivavtal att 

spelaren, som arbetstagare, ska medverka i all fotbollsverksamhet inom anställningen 

som arbetsgivaren ålägger spelaren samt också utföra övriga arbetsuppgifter som 

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

I det generella anställningsavtal som används för fotbollsspelare i Sverige binder sig 

spelaren vidare att medverka i föreningens verksamhet i fråga om bland annat matcher, 

träningar och sammankomster i enlighet med föreningens och överordnades 

organisations stadgar och bestämmelser.147 
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 Utifrån kollektivavtal och personliga anställningsavtal bör det stå tämligen klart att 

spelaren är bunden att i all form, träning som match, utöva idrotten. Vad gäller olika 

kringaktiviteter såsom att medverka i olika träffar med sponsorer och fans är svaret mer 

oklart.

 I kollektivavtalet behandlas spelarens arbetsuppgifter och marknadsföringsuppdrag i 

avsnitt  3. Avsnittet delas upp i tre delar varav det första behandlar arbetsuppgifter och 

det andra spelarnas reklam och sponsoravtal. I den sista delen behandlas sedan 

arbetsgivarens rätt att använda spelarens namn och bild i samband med marknadsföring. 

Någon närmare förklaring av vad som åsyftas med vad som har direkt anknytning till 

anställningen ges inte.

 Intressant för frågan i vilken utsträckning klubben har möjlighet att utnyttja spelaren 

i andra sammanhang än på fotbollsplanen skulle dock punkt 3.3, arbetsgivarens rätt att 

använda spelarens namn och bild i samband med marknadsföring, kunna vara. I punkt 

3.3 slås  det fast att  arbetsgivaren har rätt att i marknadsföring, sponsorförsäljning samt 

reklam och sponsoraktiviteter använda spelarens namn och bild. Vid en första anblick 

skulle man kunna avfärda avsnittets relevans med anledning av att det till synes gäller 

arbetsgivarens rätt att använda  just namnet och bilden, snarare än spelaren i fysisk 

form. Studerar man dock avsnittets närmare bestämmelser i detalj görs dock en 

intressant iakttagelse. Här delas nämligen ”objekten” upp  i spelarens namn och bild 

samt spelaren. Denna uppdelning är sedan kontinuerlig under avsnittets resterande 

bestämmelser.148  I min mening tyder en sådan uppdelning på ett medvetet syfte att 

arbetsgivaren har rätt att även använda spelaren i sin fysiska form i de nämnda 

aktiviteterna.

 

8.3 Repressalier om spelaren inte följer klubbens anvisningar vad gäller bisysslor

Som utretts ovan innebär inte deltaganderätten att  varje medlem kan kräva att få delta i 

varken träning eller tävling med sin förenings representationslag.149 Istället är det upp 

till föreningen att  själva bestämma vilka medlemmar som ska representera föreningen 

vid tävling. Mot detta ställs kravet på likabehandling som utmynnar i att medlemmen 

har rätt att kräva att uttagning sker på objektiva och likvärdiga grunder.150  Frågan jag 
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ställer mig här är ifall föreningens rätt  att själva bestämma vilka medlemmar som ska få 

ingå i representationslaget innebär att  en vägran från spelaren att ställa upp på 

kringaktiviteter, exempelvis sponsorträffar, leder till att föreningen med anledning av 

vägran kan neka spelaren en plats. Motargument mot detta skulle vara kravet på 

likabehandling och att en sådan vägran inte skulle falla in under de objektiva och 

likvärdiga grunder som ska ligga till bas för föreningens uttagning. 

 Lindquist har med utgång i likabehandlingsprincipen intagit  en tveksam ställning till 

att  en vägran från spelare att  delta i kringaktiviteter skulle innebär en grund för 

föreningen att vägra spelaren delta i träning och match med representationslaget.151   I 

min mening så har jag inte en lika tveksam inställning som Lindquist i denna fråga. 

Anledningen är att  jag anser i och med med slutsatsen att arbetsgivaren kan kräva att 

spelaren deltar vid kringaktiviteter så ingår även aktiviteterna i spelarens anställning. 

Därmed menar jag också att deltagandet i aktiviteterna bör falla in som en objektiv och 

likvärdig grund, vilket är det som kravet angående spelarens rätt till likabehandling 

kräver, och således också kunna få spela in då klubben ska välja vilka som får 

representera laget.

 Vad gäller då angående eventuella represalier för en spelare som utför bisysslor 

genom personlig sponsring som kan bedömas otillåten eftersom de inte uppfyller krav 

på lojalitet jämte arbetsgivaren? I allvarliga fall kan faktiskt den otillåtna bisysslan ligga 

till grund för avslut av anställningen. Det finns rättspraxis där arbetsdomstolen bedömt 

att otillåtna bisysslor kunnat ligga till giltig grund för avsked. I AD 1993 nr 56 hade en 

verkställande direktör företagit  handlingar som kunde anses konkurrerande med sin 

arbetsgivares kund. Arbetsgivaren valde därför att  avskeda den verkställande direktören 

och vid prövningen i arbetsdomstolen slogs fast  att avskedet var att ses som rättsenligt.    

Här spelar det heller ingen roll att fotbollsspelaren har en visstidsanställning. Vid fråga 

om avsked är den visstidsanställda nämligen inte mer skyddad en den 

tillsvidareanställda.152
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9 Slutsats och avslutande kommentar

I och med fotbollens ökade kommersialisering har sporten, enligt mig, kommit att 

förändras i grunden. Fotbollen har, åtminstone vad gäller dess elitdel, idag en minst lika 
stor ekonomisk som social och kulturell aspekt. I och med utvecklingen har relationen,  

både inbördes mellan de som utövar och verkar i sporten, men även i deras relation med 
den yttre världen såsom företag som sponsorer kommit att förändras. 

	
 Idag går i relationen fotbollsspelare och fotbollsklubb slå fast att det föreligger 
ett anställningsförhållande. I och med detta blir också arbetsrättens regler applicerbara. 

Fotbollen är dock inte som som alla andra arbeten utan är starkt format utav sin historia 
samt också av sin interna reglering. Således uppstår problematik när arbetsrättens regler 

ska appliceras på fotbollen, vilket de typexempel som diskuteras i uppsatsen enligt mig 
visar. Det uppstår situationer där arbetsrättsliga regler såsom rätten till föräldraledighet 

hamnar i strid med sedvänja och tradition inom fotboll. Detta fenomen går dock 
överföra till ett större plan nämligen inte bara arbetsrätt utan hela den allmänna rätten, 

vilket det finska rättsfallet angående skadestånd för utebliven tävling för en travhäst 
visar på. 

	
 Fotbollens särart kommer ofta innebära viss problematik när allmänna rättsregler 
ska tillämpas. Enligt mig är det dock viktigt, och vikten kommer förmodligen bara öka, 

att fotbollens aktörer bedöms med samma regler som resterande samhället. Speciellt i 
och med det faktum att fotbollen idag är mycket närmre övriga samhället än för bara 

etthundra år sedan. Det är idag vanliga företag som pumpar in pengar i fotbollen och en 
fotbollsspelare är att anse som precis lika mycket en arbetstagare som en arbetare i 

övriga samhället. 
	
 Frågan är dock om den allmänna juridiken kommer få den ökade betydelsen för 

fotbollen jag menar den allmänna rätten borde ha. Inom fotbollen är tidsaspekten ofta 
väldigt viktig. En spelares karriär är relativt kort jämfört med arbetstagare på övriga 

arbetsmarknaden. Ett år av en karriär kan vara väldigt viktig. Härigenom kan spelare 
förmodligen dra sig ifrån att ta en tvist till allmän domstol då handläggningstiderna kan 

vara långa. Härigenom kan tyckas att fotbollsklubben intar en relativt överlägsen 
position jämfört med fotbollsspelaren. För fotbollsklubben är ett år inte lika viktigt. Det 

är också bland annat av detta faktum jag anser arbetsrätten och dess inträde i 
fotbollsbranschen vara viktig. Arbetsrätten och kollektiv behövs för att säkra rättigheter 

och även jämna ut maktförhållanden inom fotbollsbranschen.  
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