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1. Inledning

1.1 Introduktion

Idag används kollektivavtal inom nästan alla branscher för att reglera de frågor

som inte finns lagstadgade, samt för att anpassa arbetsrättsregleringen för varje

specifik industri. De semidispositiva bestämmelser som finns i bland annat Lag

(1982:80) om anställningsskydd (LAS) kan genom kollektivavtal förändras eller

helt  tas  bort  för att  passa den aktuella branschen.  Den lagstiftning som finns

inom arbetsrätten är generellt utformad, och inte anpassad för okonventionella

yrken. Idrottens särart gör att den som arbetsmarknad kan få stora problem om

de vanliga lagreglerna tillämpas i  alla  situationer.  Inom sporterna fotboll  och

ishockey har detta lösts genom kollektivavtal. Där har regleringen omarbetats för

att  passa  sporternas  traditioner  och konventioner.  Tillsammans med detta  har

även  speciella  standardavtal  tagits  fram  av  huvudorganisationerna1 som  alla

elitklubbar måste använda som anställningsavtal med sina spelare. Detta ger en

konsekvent  och  säker  reglering  för  alla  professionella  spelare,  och  minskar

risken för tvister avsevärt. 

Svenska bandyförbundet (SBF) har även de ett standardavtal som används

som anställningsavtal för alla elitspelare, men det finns inget kollektivavtal som

anpassat  arbetsmarknaden  till  sporten.  Detta  innebär  att  alla  de  vanliga

arbetsrättsliga reglerna blir tillämpliga. Som sport är bandyn betydligt mindre än

fotbollen och ishockeyn, framförallt sett ur en ekonomisk synvinkel, men antalet

utövare och elitspelare i Sverige är ändå stort, 2013 var det strax över 29 000 i

Sverige.2 Det faktum att de måste följa den arbetsrättslagstiftning som arbetats

fram primärt för industriella branscher kan medföra stora problem. Bland annat

att  en spelare  inte  kan vara  tidsbegränsat  anställd  mer än två  år  utan att  bli

tillsvidareanställd, att lagregleringen gällande semester och arbetstid gäller i sin

helhet, samt att det inte finns någon fredsplikt mellan spelarna och klubbarna.3 

1 Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) samt Svenska Ishockeyförbundet (SIF).
2 Idrotten i siffror, statistik från Riksidrottsförbundet 2014. 
3 Mer om detta i avsnitt 2.3.2.

3



Ett kollektivavtal skulle hjälpa bandyn att utveckla ett eget arbetsrättsligt

system, och på så sätt driva sporten som arbetsmarknad framåt. Inom fotbollen

och ishockeyn togs  kollektivavtalslösningar  fram runt  millennieskiftet.  Löner

och spelarpriser hade under längre tid ökat markant (vilket det fortfarande gör,

nationellt och framförallt internationellt) och att ha ett system där den vanliga

arbetsrätten kunde störa  detta  var  inte  hållbart.  Bandyn är  inte  en sport  som

växer lika mycket som fotbollen eller hockeyn,  men den lockar stor publik i

Sverige och den är populär bland unga. Fotbollen växte till en storlek som gjorde

att kollektivavtal blev ett måste för att få ett fungerande arbetsrättsligt system,

detsamma skedde några år senare för ishockeyn. Även om bandyn ännu inte växt

så  mycket  att  ett  kollektivavtal  är  en nödvändighet,  kanske införandet  av ett

sådant  skulle  hjälpa  sporten  att  utvecklas.  Det  finns  redan  ett  system  som

fungerar,  men  som  kan  medföra  många  problem.  En  kollektivavtalslösning

skulle  kunna  innebära  ett  stort  lyft  för  bandyn  som  arbetsmarknad,  och

därigenom påverka dess utveckling positivt.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida ett införande av ett kollektivavtal

inom svensk elitbandy skulle vara fördelaktigt för sporten som industri och som

arbetsmarknad,  eller  om  det  system  som  används  idag  är  tillfredsställande.

Eftersom  det  system  som  finns  idag  inte  är  framtaget  för  en  idrottslig

arbetsmarknad, utan snarare en industriell sådan, finns det ett behov av att utreda

om systemet trots det fungerar eller om en kollektivavtalslösning liknande de

som används inom sporterna fotboll och ishockey är att föredra. 

Det är för närvarande inget fackförbund som driver frågan att införa ett

kollektivavtal, vilket innebär att SBF måste ha en vilja att driva frågan för att det

ska ske. Även om diskussioner förts inom förbundet har ännu inget försök att

införa  kollektivavtal  skett.  Denna  uppsats  är  menad  att  kunna  hjälpa  dem i

diskussionen,  och i  fallet  där  införande  av kollektivavtal  skulle  ses  vara  rätt

beslut, ligga som grund för hur ett sådant kan utformas. 
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1.3 Frågeställning

Huvudfrågan i uppsatsen är huruvida ett kollektivavtal bör införas inom svensk

elitbandy, och för att komma fram till ett svar på det måste ett flertal andra frågor

besvaras. 

 Har svensk elitbandy en arbetsrättsligt system där ett kollektivavtal kan

införas?

 Vilka problem finns med det system som används idag?

 Skulle införandet av ett kollektivavtal vara fördelaktigt jämfört med det

system som används idag?

 Vilka  lagregler  är  eller  kan  bli  problematiska  när  det  inte  finns  ett

kollektivavtal?

 Vilken  effekt  fick  kollektivavtalen  när  de  infördes  för  fotbollen  och

ishockeyn?

 Om ett kollektivavtal går att införa för elitbandyn, hur skulle det i så fall

kunna utformas?

Genom att få svar på dessa frågor är förhoppningen att en slutsats med ett klart

svar på huvudfrågan kan ges.

1.4 Avgränsning

I  uppsatsen  grundas  kollektivavtalsdiskussionen  enbart  de  kollektivavtal  som

reglerar  herrfotboll  och  herrishockey.  Detta  delvis  på  grund  av  storleken  i

ekonomi och publikmängd på damserierna i de respektive idrotterna, men också

på  grund  av  att  kollektivavtalen  för  herrsidorna  av  sporterna  kom  mycket

tidigare,  och  de  artiklar  och  böcker  som  finns  i  ämnet  har  huvudsakligen

diskuterat  dem.  Utgångspunkten  kommer  inte  vara  könsspecifik  för  manliga

spelare,  och  kollektivavtalsförslaget  som  presenteras  kan  användas  för  hela

svenska  elitbandyn.  På  grund av  skillnaden i  ekonomi och publikmängd blir

kollektivavtalsdiskussionen just nu mer relevant för de manliga serierna, men

inte alls irrelevant för de kvinnliga.
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Eftersom  arbetets  fokus  kommer  ligga  på  ett  eventuellt  införande  av

kollektivavtal inom den svenska elitbandyn kommer inga andra internationella

avtal eller lagar användas än de som direkt berör de svenska systemen. Svenska

Fotbollsförbundet  (SvFF)  lyder  till  stor  del  under  det  internationella

fotbollsförbundet FIFA4, vilket innebär att även deras regelverk blir relevanta när

jämförelser görs med fotbollen. Detsamma gäller till viss del för ishockeyn, trots

att ishockeyns internationella förbund IIHF:s5 regler påverkar Sverige betydligt

mindre än vad FIFA:s gör. 

Medbestämmanderätten  och  andra  frågor  som  inte  direkt  berör

anställningsförhållanden  kommer  inte  få  något  stort  utrymme.  I  det

kollektivavtalsexempel som finns i avsnitt 5.3 kommer medbestämmanderätten,

försäkringsfrågor eller fackliga regler inte tas upp annat än kort, huvudsakligen

eftersom de inte diskuterats på några andra ställen i uppsatsen,  men även på

grund av att de inte är viktiga i diskussionen angående anställningsförhållanden.

Andra frågor som kommer upp i uppsatsen har kortats ner avsevärt på grund av

att de inte är nödvändiga att utreda fullständigt för att uppfylla syftet. Så är fallet

med bland annat frågan om tvistelösning. Det är viktigt att nämna och ha med i

diskussionen, men att göra en hel analys av det skulle kunna göras till ett separat

uppsatsämne, och det finns det varken tid eller plats för det i detta arbete.

Ingen politisk eller personlig åsiktsbaserad diskussion förs i  uppsatsen.

Mina  resultat  kommer  självklart  diskuteras,  men  enbart  med  de  fakta  som

kommit från utredningen i uppsatsen. 

1.5 Metod och material

I detta arbete har delvis en vanlig rättsdogmatisk metod använts för att fastställa

vad som är gällande rätt, medan en mer komparativ metod använts för att se hur

kollektivavtalssituationen kan komma att se ut inom elitbandyn om ett sådant

införs.  Lagtext,  rättsfall,  doktrin  och  artiklar  har  analyserats  för  att

4 Fédération Internationale de Football Association.
5 International Ice Hockey Federation.
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anställningsrätten som den ser ut för bandyspelare idag ska kunna definieras och

sedan jämföras med anställningsrätten för professionella idrottare inom två andra

sporter, ishockey och fotboll. För gällande rätt har både svenska och europeiska

lagregler  utretts,  men  genom  hela  arbetet  används  i  huvudsak  svensk

lagstiftning, och det är enbart de regler och avtal som gäller i Sverige inom de tre

sporterna som tas upp. Fokus i uppsatsen ligger inte på att fastställa vad som för

närvarande gäller, även om det blir en viktig del, utan på att utreda huruvida det

är önskvärt och finns ett behov av att införa ett kollektivavtal inom den svenska

elitbandyn. På grund av detta har större delen av arbetet grundats dels på artiklar

som analyserat  effekterna  av  införandet  av  kollektivavtal  inom ishockey och

fotboll,  men  framförallt  på  de  avtal  som  finns  inom  bandyn,  fotbollen  och

ishockeyn.  Därifrån  har  slutsatser  dragits  om  effekten  av  vad  ett  eventuellt

införande av kollektivavtal även inom bandyn skulle medföra. 

Arbetets syfte är att utreda konsekvenserna av ett eventuellt införande av

ett kollektivavtal för den svenska elitbandyn, och att undersöka om det borde

införas. För att göra detta kommer de nuvarande anställningsförhållanden som

finns  inom  svensk  elitbandy  jämföras  med  de  inom  svensk  elitfotboll  och

elitishockey. Anledningen till att jämförelsen görs med just dessa sporter är att

de båda relativt nyligen infört kollektivavtal för sina respektive elitspelare och

klubbar,  och  effekterna  av  dem  är  därför  tydliga.  Dessutom  är  sporterna

idrottsligt sett relativt lika bandyn, vilket gör att både skillnaderna och likheterna

som finns inom anställningsförhållandena för spelarna i de olika sporterna blir

tydliga  och  lättare  att  arbetsrättsligt  jämföra.  Det  har  både  innan  och  efter

införandet  av  de  båda  kollektivavtalen  skrivits  mycket  om  de  effekter  som

eventuellt skulle komma och som sedan kommit, vilket ger en fingervisning om

vad som skulle hända inom bandyn om ett liknande kollektivavtal infördes där.

Det finns tydliga ekonomiska skillnader mellan de olika sporterna, framförallt på

grund av deras storlek internationellt, men kontraktuellt och anställningsmässigt

är de ändå jämförbara.

Arbetets  fokus  kommer  framförallt  att  ligga  på  förhållandet  mellan

bandyklubben  som  arbetsgivare  och  bandyspelaren  som  arbetstagare,  vilket
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innebär  att  det  huvudsakligen  är  de  lagar  som  direkt  berör

anställningsförhållandet som kommer användas. Av dessa författningar kommer

störst  utrymme ges  till  LAS,  men även  bland andra  Semesterlag  (1977:480)

(Semesterlagen)  och  Arbetstidslag  (1982:673)  (Arbetstidslagen)  blir  aktuella.

Lag  (1978:580)  om  medbestämmande  i  arbetslivet  (MBL)  kommer  bara

kortfattat tas upp, och användas som referens i vissa diskussioner.

1.6 Disposition

Inledningsvis sammanfattas situationen som den ser ut idag och vilka problem

det innebär och som det i framtiden kan komma att innebära. Efter det diskuteras

bandyspelarnas  anställningsförhållande,  och  huruvida  ett  sådant  just  nu

föreligger eller inte. Här behöver först fastställas om en bandyspelare kan ses

som en arbetstagare, om det hen gör kan ses som egentligt arbete och hur de

avtal som används påverkar detta förhållande. Sedan tas effekten av ett införande

av kollektivavtal inom professionell idrott upp, och fokus läggs på hur läget ser

ut inom fotbollen och ishockeyn sedan de införde kollektivavtal. Här diskuteras

vikten av att huvudsakligen kunna använda sig av tidsbegränsade anställningar,

vad som händer om tillsvidareanställning används som norm likt inom de flesta

andra branscher, samt hur ledighets- och arbetstidslagstiftning påverkar spelarna

och  klubbarna.  Efter  det  diskuteras  huvudfrågan,  effekten  av  ett  eventuellt

införande av kollektivavtal för elitbandyn i Sverige. Här tas effekterna av ett

eventuellt kollektivavtal upp och jämförelser med vad som förändrats eller inte

förändrats inom fotbollen och ishockeyn efter att de infört kollektivavtal. Även

de olika standardavtalen som de tre sporterna använder sig av diskuteras igen ur

en kollektivavtalsmässig synvinkel. Här ges dessutom ett kortfattat exempel på

vad ett kollektivavtal för bandyn skulle kunna innehålla, grundat på den tidigare

analysen av fotbollens och hockeyns kollektivavtal. Slutligen sammanfattas de

slutsatser som kommit fram under skrivandet.
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2 Bakgrund

2.1 Ingen egen arbetsrätt

Inom svensk elitbandy finns det idag på herrsidan 267 anställda spelare, varav 9

är  heltidsanställda  professionella  spelare,  och  snittlönen för  alla  dessa  ligger

strax över 11 000 kronor per månad.6 Jämfört med andra stora sporter i Sverige

är bandyn relativt liten, men bandyns Elitserie ligger ändå publikmässigt bland

de  tio  högsta  idrottsserierna  i  Sverige.7 Trots  detta  finns  det  ingen  specifikt

utvecklad  arbetsrätt  för  bandyn,  och  inga  kollektivavtal  mellan  klubbar  och

spelare. Detta innebär att den arbetsrättsliga lagstiftning som finns gäller i sin

helhet trots att den tagits fram för en typ av industri som inte har många likheter

med hur systemet fungerar inom elitidrotten.

2.2 Kollektivavtal

Kollektivavtal  är  avtal  som övergripande reglerar  de  anställningsförhållanden

som finns i en specifik bransch. Det finns flera nivåer av kollektivavtal, där den

högsta nivån är centralavtal. Dessa sluts mellan de stora huvudorganisationerna

på  arbetstagar-  och  arbetsgivarsidan.  I  centralavtalen  bestäms  huvudsakligen

försäkringsregler och hur förhandlingar gällande andra kollektivavtal skall göras.

Förr var det även vanligt att generella löneregler fanns i de större övergripande

avtalen, idag sker detta istället i underliggande riksavtal eller förbundsavtal. De

kollektivavtal som direkt reglerar arbetsförhållandena i Sverige sluts vanligen på

lokal  nivå,  då  är  det  antingen  den  lokala  arbetsgivarorganisationen  eller  ett

enskilt  företag  som  sluter  avtalet  med  den  lokala  fackliga  organisationen.

Reglerna för hur kollektivavtal tas fram, sluts och tillämpas finns huvudsakligen

i MBL. Trots att det inte finns några lagregler som stadgar att arbetsgivare eller

arbetstagare måste omfattas av kollektivavtal visade en beräkning från 2013 att

89  procent  av  Sveriges  löntagare  i  åldern  16  –  64  år  då  omfattades  av

6 Lönestatistik november 2014 från Svensk Elitbandy.
7 SVT-sportens publikundersökning 2014.
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kollektivavtal eller så kallade hängavtal.8 

Ett kollektivavtal måste vara skriftligt,  detta stadgas i § 23 MBL, inga

muntliga  överenskommelser  eller  uttalanden angående  avtalet  blir  att  se  som

avtalsinnehåll.  Eftersom  det  inte  bara  är  parterna,  utan  även  anställda  och

eventuellt flera arbetsgivare som blir bundna av avtalet måste det vara tydligt

vad som ingår  och inte  ingår  i  det.  Vissa  dolda klausuler  kan dock finnas  i

kollektivavtalen,  bland  annat  det  som  kallas  29/29-principen,  vilken  ger

arbetsgivaren  sin  arbetsledningsrätt.9 Trots  att  den  inte  står  med  i  alla

kollektivavtal gäller den på alla arbetsplatser. Det finns också krav på avsikt att

ingå kollektivavtal när dessa sluts, båda parter måste vara medvetna om och ha

för avsikt att ingå just ett kollektivavtal för att det ska vara giltigt.10

Gällande tolkning av kollektivavtal är grundregeln att de båda parternas

syfte med avtalet blir avgörande. Partsavsikten går före vad som faktiskt står i

avtalet.11 Detta kan dock inte användas till nackdel för arbetstagaren om hen läst

avtalet och utgått från att den texten gäller. Om så är fallet gäller avtalstexten

som den lyder tills arbetstagaren fått  avtalets egentliga innebörd förklarat  för

sig.12 Går det inte att fastställa partsavsikten används andra metoder, först och

främst är det avtalstexten tolkad enligt allmänt språkbruk som gäller,  därefter

tolkningsregler som bland annat oklarhetsregeln.13

Stora delar av Sveriges lagreglering inom arbetsrätten är semidispositiv,

vilket  betyder att  den inte går  att  avtala bort  med vanliga avtal,  men genom

kollektivavtal. Detta innebär att alla branscher genom kollektivavtal kan anpassa

reglerna och förändra eller ersätta de lagregler som finns med några som passar

bättre  inom  just  den  branschen.  Kollektivavtal  skulle  kunna  sägas  lägga  en

avtalad lägstanivå för hur anställningsförhållandena ska se ut inom branschen,

det  är  inte  möjligt  att  genom  individuella  avtal  försämra  villkoren  för  den

8 Kjellberg, Anders. Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund 
och fackförbund.
9 Källström, Kent och Malmberg, Jonas. Anställningsförhållandet – Inledning till den individuella 
arbetsrätten s. 172 och 217.
10 Sigeman, Tore. Arbetsrätten – En översikt s. 81.
11 Källström och Malmberg s. 167-168. Se även avsnitt 4.2.
12 Källström och Malmberg s. 168.
13 Sigeman s. 84.
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anställda, men fritt fram för arbetsgivaren och arbetstagaren att avtala om mer

fördelaktiga regler för denne. Eftersom parterna i ett kollektivavtal förbinder sig

att  tillämpa  samma  villkor  för  alla  arbetstagare  blir  det  inte  enbart

arbetstagarorganisationens  medlemmar  som  får  detta  ”golv”,  samtliga

arbetstagare har rätt till det.

2.3 Läget idag

2.3.1 Anställningarna

De professionella  bandyspelare  som finns  i  Sverige idag står,  som sagt,  inte

under  något  kollektivavtal.  Deras  anställningar  grundar  sig  på  de

registreringsavtal som sluts med klubben för att de ska bli registrerade i enlighet

med SBF:s regler, och inte något specifikt anställningsavtal. Detta i sig borde

inte innebära några problem, då både ishockeyn och fotbollen använder sig av

samma  system,  men  eftersom  det  inte  finns  något  kollektivavtal  som  kan

anpassa arbetsrätten för sportens speciella anställningsförhållanden kan många

oförutsedda svårigheter uppkomma. 

Den arbetsrätt som används i Sverige idag arbetades fram under 1970-

och 1980-talet,  och är framförallt  anpassat  för  den industriella  sektorn.  Inom

professionell idrott används för spelare enbart tidsbegränsade anställningar, detta

för  att  för  att  ge  spelaren  och  klubben  trygghet  i  att  anställningen  inte  ska

plötsligt upphöra, samt att spelarförsäljning och flytt mellan klubbar skall kunna

möjliggöras.  Generellt  sett  är  det  enbart  grovt  kontraktsbrott  från  någon  av

parterna som kan innebära att en tidsbegränsad anställning upphör i förtid, detta

stadgas  för  bandyspelare  i  det  registreringsavtal  som  används  som

anställningsavtal.14 

14 SBF – Spelaravtal § 8.1.
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2.3.2 Problematiken med lagstiftningen

Kontraktssystemet  inom  bandyn  som  det  ser  ut  idag  är  egentligen  inte

användbart enligt den svenska arbetsrätten. En tidsbegränsad anställning kan inte

vara  längre  än  två  år  innan  den  övergår  till  en  tillsvidareanställning,  vilket

stadgas i § 5 LAS. Det innebär att spelare med kontrakt som löper över längre

tid än två år, eller som förnyar sitt kontrakt till en sammanlagd period av mer än

två  år  automatiskt  blir  tillsvidareanställda.  Det  får  till  följd  att  regler  om

turordning vid uppsägning, uppsägning från endera part när de vill (förutsatt att

giltig uppsägning kan göras) med enbart en kortare uppsägningstid, förtursrätt

vid  återanställning  samt  många  fler  regler  som inte  passar  in  i  sporten  blir

aktuella. Frånvaron av kollektivavtal innebär dessutom att Arbetstidslagen och

Semesterlagen blir gällande i sin helhet, och att frågor som bland annat löner och

tvistelösning inte är specifikt  reglerade för  bandyn.  Alla dessa problem finns

idag, men reglerna tillämpas inte i den utsträckning de egentligen kan. De fall

där  de  kan ha  använts  förblir  osynliga  eftersom det  är  i  både  spelarens  och

klubbens intresse att förlika eller lösa genom sekretessreglerad skiljedom, och

därigenom hemlighålla resultatet. Antalet spelare med kontrakt som redan löpt

mer än två år är oklart, men sannolikheten att ingen av de 267 professionella

spelarna  i  Sverige  spelat  för  samma klubb  mer  än  två  år  är  i  det  närmaste

obefintlig.  Att  bandyspelare  generellt  är  aktiva  upp  till  en  högre  ålder  än

ishockey- eller fotboll gör detta ännu mer troligt. Dessa spelare har då efter sina

första två år i klubben automatiskt blivit tillsvidareanställda, det är ingenting de

behöver åberopa eller meddela klubben om, det sker automatiskt i enlighet med

§5 LAS. 

Om anställningen övergått till en tillsvidareanställning kan spelaren bryta

kontraktet trots att den avtalade anställningstiden inte gått ut, med enbart en viss

uppsägningstid  som  konsekvens.  Samtidigt  är  spelaren  relativt  säker  från

uppsägning från klubbens sida. Om klubben vill säga upp en spelare som har en

tillsvidareanställning  skulle  det  uppstå  problem.  Först  och  främst  måste  de,

förutsatt att de inte lyckas påvisa personliga skäl, säga upp spelaren på grund av

arbetsbrist,  i  enlighet  med  §  7  LAS.  Då  blir  turordningsreglerna  i  §  22
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tillämpliga, och regeln om först in sist ut aktuell. Lyckas de med uppsägningen

kommer de inte kunna ta in en ny spelare under de närmsta 9 månaderna, då den

uppsagda spelaren har förtursrätt till återanställning enligt § 25.

2.4 Fotbollen och ishockeyn

Fotbollen i Sverige införde kollektivavtal strax efter millennieskiftet, och några

år senare följde ishockeyn efter. Därigenom löste de båda sporterna många av de

problem som bandyn kan komma att ställas inför idag. Kollektivavtalen reglerar

anställningsformerna,  försäkringsfrågor  och  semesterregler,  och  genom  dem

kommer  en  fredsplikt  för  båda  parter.  Att  på  lång  sikt  kunna  reglera  sina

förhållanden är fördelaktigt för både arbetstagare och arbetsgivare, och eftersom

många arbetsrättsliga regler enbart kan ändras genom kollektivavtal blev de ett

måste  för  att  modernisera  arbetsrätten  inom  sporterna.  Tillsammans  med  de

standardiserade registreringsavtal som även används som anställningsavtal ger

kollektivavtalen ett konsekvent regelverk för alla spelare, vilket minskar risken

för tvister och förenklar lösningen av de tvister som ändå uppstår.
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3 Anställningarna

3.1 Inledning

För att en diskussion angående införandet av ett kollektivavtal inom bandyn ska

bli aktuell måste först utredas huruvida spelarna är att ses som arbetstagare i

lagens mening. Detta görs genom en analys av det aktuella avtalet samt vilka

effekter det har på relationen mellan parterna. Är avtalsförhållandet att ses som

en anställning blir spelaren att ses som arbetstagare, annars kan hen bli att ses

som  en  enskild  uppdragstagare  eller  enbart  hobbyutövare  av  sporten.  Vid

rättsliga  bedömningar  är  det  huruvida  avtalet  efterlevs  samt  hur  de  faktiska

omständigheterna i det aktuella fallet ser ut som blir relevant, inte hur avtalet är

utformat.15

3.2 Anställningsavtalen

3.2.1 Bakgrund

Det finns inga lagstadgade regler för hur ett anställningsavtal måste se ut, vilket

innebär att  det  inte är några problem med grundidén att  ett  registreringsavtal

även fyller funktionen av ett anställningsavtal. Många kollektivavtal innefattar

regler om att alla anställningsavtal ska vara skriftliga, och i LAS finns det i § 6 c

en regel som stadgar att arbetsgivaren är skyldig att författa och utge en skriftlig

beskrivning av anställningsvillkoren till  arbetstagaren.  Om inget  annat  sägs  i

kollektivavtal kan ett anställningsavtal ingås som vilket annat avtal som helst.

Alla tillvägagångssätt att sluta avtal som finns i Lag (1915:218) om avtal och

andra  rättshandlingar  på  förmögenhetsrättens  område  (Avtalslagen)  kan

användas  för  att  sluta  ett  anställningsavtal.  Vanligtvis  är  det  muntliga  eller

skriftliga avtal som används, och skriftliga är normen, men anställningsavtal kan

även komma till genom konkludent handlande eller till och med vårdslöshet av

15 NJA 1949 s 768.
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arbetsgivaren.16 Att  vid  en  arbetsintervju  eller  liknande  tillfälle  till

arbetssökanden ge intrycket av att  anställning skett  kan alltså innebära att  ett

anställningsförhållande uppkommer.

3.2.2 Standardiserade avtal

Det registreringsavtal17 som finns för bandyspelare ser i stort sett ut som de avtal

som används inom fotbollen18 och ishockeyn19. Vissa skillnader finns i upplägg

mellan  ishockeyavtalet  och  de  båda  andra,  men  innehållsmässigt  skiljer  inte

mycket. Formuleringar och paragrafnumrering i bandyns och fotbollens avtal är i

det  närmaste  identiska,  och därigenom kan slutsatsen dras  att  de  tagits  fram

tillsammans eller att bandyns avtal, som är nyare, använt fotbollens avtal som

mall. Avtalens främsta syfte är att registrera spelarna till huvudförbundet för sina

respektive klubbar, vilket krävs för att de ska få delta i tävlingsspel.20 Alla tre

avtalen innehåller bestämmelser som förbinder spelaren att medverka i klubbens

träningar och matcher, underkasta sig dopingregler och tester, delta i reklam- och

sponsoraktiviteter  och  att  inte  delta  i  andra  idrottsaktiviteter  utan  klubbens

tillåtelse.  Eventuell  ersättning som ska utgå  till  spelaren finns  inte  reglerat  i

något av avtalen, utan skall istället finnas i en bilaga till dem eller, i ishockeyns

fall, utgå enligt extern överenskommelse. Det finns inga sätt för spelaren eller

klubben att i normalfall bryta avtalen i förtid utan att de båda parterna kommer

överens  om  det.  De  enda  sätten  avtalet  kan  sluta  gälla  för  bandy-  och

fotbollsspelare är antingen om avtalstiden löper ut eller om någon av parterna “i

väsentlig mån bryter mot sina förpliktelser” enligt avtalet och den andre parten

på grund av det  nyttjar sin rätt  att  bryta avtalet.21 För hockeyklubbar gäller i

princip  samma regler,  de  kan enbart  bryta  kontraktet  om spelaren  väsentligt

bryter mot det eller om hen använder sig av dopingpreparat.22 Spelaren kan å

16 Källström och Malmberg s. 109.
17 SBF – Spelaravtal.
18 SvFF – Spelaravtal.
19 SIF – Spelaravtal.
20 FIFA, Regulations on the status and transfer of players § 5.1.
21 § 8.1 i spelaravtalen.
22 § 4 i spelaravtalet.

15



andra sidan enbart bryta avtalet i förtid om klubben inte betalar ut lön eller annan

kompensation i  tid.23 Dock kan avtalsrättsliga regler användas för att  avbryta

avtalet om en part väsentligt bryter mot det. Dessa regler går att likna vid de som

finns i ett visstidsanställningsavtal, som i normalfallet heller inte går att avsluta i

förtid.

Standardavtalen i sig skulle kunna gå att se som anställningsavtal, men

alla  kriterier  i  motiven  till  MBL24 uppfylls  inte  av  dem,  och  på  grund  av

avsaknaden  av  bland  annat  ersättning  för  arbetet  samt  arbetstider  och  andra

detaljer kan det inte utefter enbart avtalstexten vara säkert att de får effekten av

anställningsavtal.  Dock stadgas i  standardavtalen att  avtal om ersättning skall

finnas i bilaga, dessutom omnämns “andra avtal” mellan parterna. Dessa andra

avtal  skall  ses  tillsammans  med  standardavtalen,  och  effekten  av  dem

sammanslaget måste kunna antas uppfylla om inte alla, så de flesta av de tio

kriterierna  i  motiven  till  MBL  som  krävs  för  att  någon  ska  ses  som

arbetstagare.25 

3.3 Begreppet arbetstagare

3.3.1 Arbetstagarbegreppet enligt svensk rätt

I  svensk rätt  finns ingen lagstadgad definition av begreppet arbetstagare,  här

måste vi istället titta på hur det ser ut i praktiken och tillämpas i praxis. Det är ett

tvingande begrepp, vilket innebär att det inte i ett avtal går att direkt bestämma

huruvida en person blir arbetstagare eller ej, det beror på avtalets utformning i

helhet  samt hur dess effekt på förhållandet mellan eventuell  arbetsgivare och

eventuell arbetstagare blir.26 Högsta domstolen har uttalat att det vore önskvärt

med ett enhetligt arbetstagarbegrepp, men så är inte fallet nu.27 Enligt Malmberg

finns detta enhetliga begrepp, och ska användas inom civilrätten, skatterätten och

socialrätten.  Det har  byggts  upp utefter  det  civilrättsliga arbetstagarbegreppet

23 § 5 i spelaravtalet.
24 SOU 1975:1 s. 722.
25 Se avsnitt 3.3.1.
26 Lindvall, Sven. Elithandbollsdomare är inte arbetstagare, Idrottsjuridisk skriftserie 2011.
27 NJA 1982 s .784.
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som utformades  i  NJA 1949  s.  786.28 Högsta  domstolen  sade  där  att  frågan

huruvida någon är att se som arbetstagare besvaras genom att se vad det är som

avtalats, och i den bedömningen ska alla relevanta omständigheter i förhållandet

beaktas.29

AD använder sig av begreppet som om det vore enhetligt,  i  alla fall  i

kärnfrågorna rörande anställningsförhållanden. Främst gällande tillämpningar av

LAS och Semesterlagen, men även då kollektivavtals tillämpningsområde ska

bedömas blir  det  allmänna arbetstagarbegreppet  det  som används.30 Självklart

skiljer sig bedömningarna något när arbetstagarbegreppet ska användas i de olika

lagarna, men då på grund av att de fyller olika syften. Detta är egentligen inte

fallet i svensk rätt, men skillnaderna mellan lagarnas syften kan påverka i vilken

mån  domstolarna  fäster  relevans  vid  de  olika  kriterierna  för  ett

anställningsförhållande.31 

I  motiven  till  MBL  ska  gränsdragningen  mellan  arbetstagare  och

uppdragstagare grundas på en “helhetsbedömning av samtliga omständigheter i

varje enskilt fall”.32 Det är inte bara avtalsinnehållet som blir relevant vid denna

bedömning, även omständigheter som inte har omedelbar anknytning till avtalet

måste beaktas. De kriterier som tas upp i motiven och som även senare använts

av arbetsdomstolen33 är att personen i fråga: 1) Personligt utfört arbetet, 2) helt

eller  så  gott  som  helt  utfört  arbetet  själv,  3)  ställt  sin  arbetsförmåga  till

förfogande,  4)  har  ett  kontraktuellt  förhållande  med  arbetsgivaren  av  mera

varaktig karaktär, 5) är förhindrad att samtidigt utföra liknande arbete åt annan,

6)  underkastar  sig  direktiv  eller  kontroll  gällande  arbetet,  7)  ges  eventuella

redskap  eller  maskiner  som  behövs  för  utförandet  av  arbetsgivaren,  8)  får

ekonomisk ersättning för direkta utlägg, 9) får ersättning för arbetet delvis i form

av garanterad lön, samt 10) är ekonomiskt och socialt jämställd en arbetstagare.34

Samtliga av dessa måste inte uppfyllas för att någon ska ses som en arbetstagare,

28 Källström och Malmberg s. 27.
29 Sigeman s. 28.
30 Sigeman s. 30.
31 Malmberg s. 29.
32 SOU 1975:1 s. 722.
33 AD 1982:105, AD 1982:123 och AD 1985:57.
34 SOU 1975:1 s. 722.
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men en rättslig bedömning i frågan lägger vikt vid samtliga kriterier, även om

vissa blir mer relevanta än andra. 

3.3.2 Arbetstagarbegreppet enligt europeisk rätt

I EU-rätten fyller arbetstagarbegreppet flera syften. I Fördraget om Europeiska

Unionens Funktionssätt (FEUF) artikel  45 (tidigare artikel 39 i Fördraget om

upprättande av den Europeiska ekonomiska gemenskapen (Romfördraget)) har

det  betydelse  för  att  avgränsa  den  fria  rörligheten  för  arbetstagare  och

arbetssökande. Det finns ingen stadgad definition av begreppet, istället har några

kriterier  för  begreppet  arbetstagare  som  det  ska  användas  i  den  artikeln

fastslagits av domstolen vid flera tillfällen. Arbetet skall gälla verklig och faktisk

verksamhet, det skall utföras av någon under viss tid, till fördel för någon annan

enligt dennes anvisningar, och ersättning skall utgå för arbetet.35 Dessa kriterier

är redan väldigt generella, men de ska även tolkas extensivt.36 Detta innebär att

nästan  alla  som mot  betalning  utför  arbete  åt  annan  och  står  under  dennes

arbetsledning klassas som arbetstagare, det är här alltså ett väldigt brett begrepp.

Gällande ersättningen för det utförda arbetet skall nivån på den inte vara relevant

för huruvida någon klassas som arbetstagare eller inte. I fallet Levin37 från 1982

ansåg den nederländska och den danska regeringen att en viss nivå av ersättning

och sysselsättningsgrad ska krävas för att arbetstagarbegreppet i enlighet med

artikel  48 FEUF (artikel  42 i  dåvarande Romfördraget) skulle bli  tillämpligt.

Domstolen accepterade dock inte det,  eftersom ändringar av nationella regler

gällande minimilöner då skulle kunna användas för att utesluta människor som

annars  skulle  få  rätt  enligt  fördraget.  Dessutom  skulle  varierande  nationella

regler innebära att arbetare skulle ha mycket svårare att använda sig av den fria

rörligheten  till  vissa  länder.  Inte  heller  deltidsarbete  skall  uteslutas,  då  alla

unionsmedborgare ska ha rätt att försörja sig på det sätt de själva önskar oavsett

sysselsättningsgrad. Dock måste, enligt domstolen, gränser sättas för att extremt

35 C-357/89 - V. J. M. Raulin v Minister van Onderwijs en Wetenschappen. 
36 C-66/85 - Lawrie-Blum v Land Baden-Württemberg .
37 C-53/81 - Levin v Staatssecretaris van justitie.
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små och underordnade sysslor inte ska räknas in som arbete inom rätten till fri

rörlighet.  Det  skall  vara  effektiva  och genuina sysslor  som söks inom andra

länder om den rätten ska kunna utnyttjas.38 

EU-domstolen har genom åren inte varit  konsekventa i  definitionen av

hur arbetstagarbegreppet ser ut. I flera fall har domstolen själva uttalat att det

finns ett  flertal olika definitioner av begreppet. I domskälen i fallet Allonby39

från 2004 säger domstolen att arbetstagarbegreppet som används i  artikel 157

FEUF  (tidigare  artikel  141  i  Fördraget  om  upprättande  av  den  Europeiska

gemenskapen (EG-fördraget)) inte är detsamma som det som används i artikel

45 FEUF (tidigare  artikel  39 i  EG-fördraget).  Detta  innebär  en definition av

begreppet liknande den från Danmark och Norge, där en lag eller en förordnings

syfte  blir  väldigt  relevant  för  bedömning  av  dess  tillämpning  och

tillämpningsområde.40 Domstolen har även uttalat att det finns olika versioner av

begreppet inom en och samma förordning. I fallet Collins41 från 2004 uttalade de

att flera tolkningar av arbetstagarbegreppet används inom förordning 1612/68

gällande arbetskraftens fria rörlighet.

Likt  systemet  i  Sverige  tillåter  inget  europeiskt  land  att  parterna  i  ett

arbetsavtal  själva  får  besluta  huruvida  avtalet  är  ett  anställningsavtal  eller

uppdragsavtal.  Vilken  form  av  avtal  som  träffas  ska  bestämmas  utefter

omständigheterna i varje fall.42 Vad som oftast blir avgörande för huruvida ett

avtal klassas som ett anställningsavtal eller inte i de flesta europeiska länderna är

om den arbetande parten står under huvudmannens ledning och kontroll och är

skyldig att lyda under denne avseende utförande av arbetet. I lagstiftning och

praxis  har många europeiska länder tidigare oftast tolkat arbetsavtalen till  att

gälla som anställningsavtal. Detta har på senare år vänt något, och för att inte stå

i vägen för egenföretagare har domstolarna gett ett visst utrymme för parterna att

38 C-53/81 - Levin v Staatssecretaris van justitie p. 9-18.
39 C-256/01 - Debra Allonby v Accrington & Rossendale College, Education Lecturing Services, trading
as Protocol Professional and Secretary of State for Education and Employment.
40 Källström och Malmberg s. 29.
41 C-138/02 - Brian Francis Collins v Secretary of State for Work and Pensions p. 32.

42 DS 2002:56 s. 95.
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själva klassificera avtalen.43 

3.4 Bandy som arbete i egentlig bemärkelse

EU-domstolen har i flera fall fastslagit att idrottare kan ses som arbetstagare. En

viss önskan för de olika idrottsbranscherna att en helt egen särställning ska gälla

för dem har ignorerats, och förutsatt att de uppfyller kraven som krävs för att

klassas som arbetstagare ska de ses som sådana.44 En av grunderna för att en

person  ska  ses  som  arbetstagare  är  att  hen  utför  arbete  åt  annan,  och  där

uppkommer  frågan  huruvida  bandyspelande  ses  som  arbete.  Lars  Hartzell

diskuterar  i  en  artikel  från  1999  om fotbollsspelande  kan  ses  som ”arbete  i

egentlig  bemärkelse”.45 Just  detta  uttryck och dess  innebörd  har  tagits  upp i

arbetsdomstolen tidigare, för att utreda huruvida viss syssla kan ses som arbete

och dess utövare då kan klassas som arbetstagare. Dock har inga av dessa fall

handlat om bandy eller annat utövande av sport, de har istället gällt huruvida

föräldrar eller fosterföräldrar kan anses ha utfört ”arbete i egentlig bemärkelse” i

sin roll som vårdnadshavare.46 Att professionella fotbolls- och hockeyspelare är

att  se  som  arbetstagare  är  idag  allmänt  vedertaget,  och  att  professionellt

utövande av de sporterna är att ses som arbete i egentlig bemärkelse är de flesta

eniga om.47 Inom bandyn finns det både hel- och deltidsanställda professionella

bandyspelare,  och  i  det  avseendet  borde  det  inte  göras  skillnad  på  de  tre

lagidrotterna. 

43 DS 2002:56 s. 95-96.
44 C-36/74 B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch v. Association Union cycliste internationale, Koninklijke 
Nederlandsche Wielren Unie och Federación Española Ciclismo , C-13/76 Gaetano Donà v. Mario 
Mantero , C-415/93 Union royale belge des sociétés de football association ASBL v. Jean-Marc Bosman,
Royal club liégeois SA mot Jean-Marc Bosman m.fl. och Union des associations européennes de football
(UEFA) v. Jean-Marc Bosman.
45 Hartzell, Lars. Klubben som arbetsgivare och fotbollsspelaren som arbetstagare, Idrottsjuridisk 
skriftserie 1999.
46 AD 1982:105 och AD 1982:123.
47 Hartzell, Lars. Klubben som arbetsgivare och fotbollsspelaren som arbetstagare, Idrottsjuridisk 
skriftserie 1999.
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3.5 Slutsats

Det finns ingen direkt definition av vad som exakt krävs för att en person ska bli

att ses som arbetstagare, men svensk och europeisk praxis är ganska överens om

grunderna för uttrycket.  Ett  anställningsförhållande uppkommer genom att ett

avtal mellan två parterna får effekten att en part utför arbete åt den andra mot

ersättning, och står under dennes arbetsledning. Avtalets utformning i sig är inte

viktigt, det är effekten av det som blir relevant vid en bedömning.

Sedan många år tillbaka har fotbolls- och ishockeyspelare kunnat ses som

arbetstagare för de klubbar de representerar. Även om det finns skillnader mellan

de  avtal  som  sluts  mellan  bandyspelare  och  spelare  inom  fotbollen  och

ishockeyn är förhållandet mellan spelare och klubb relativt  likadant i  alla tre

sporter.  Kollektivavtal  gäller  enbart  arbetstagare,  och  eftersom  fotbolls-  och

ishockeyspelare blir att anse som sådana på grund av anställningsförhållandet

som  kommer  av  registreringsavtalet  borde  detsamma  även  bli  gällande  för

bandyspelare. 
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4 Kollektivavtalen och problematiken

4.1 Inledning

Eftersom det då är fastställt att en bandyspelare kan ses som arbetstagare i lagens

mening kan det i enlighet med § 23 MBL slutas kollektivavtal för att reglera

deras arbetssituation. Inom fotbollen och ishockeyn finns dessa redan, och de

skiljer  sig på många sätt  ifrån hur de  flesta  kollektivavtal  ser  ut  inom andra

branscher. Den största skillnaden mellan fotbollens kollektivavtal jämfört med

andra avtal är att det inte finns några regler i det gällande löner. Det lämnas helt

öppet  för att  i  de individuella anställningsavtalen bestämma vilken ersättning

spelaren  ska  få  för  sitt  jobb.  Detsamma  utelämnas  självklart  i  vissa  andra

kollektivavtal  också,  men  minimilöner  eller  andra  generella  regler  om

lönesättning  finns  ofta  reglerade  i  överliggande  förbundsavtal.  Gällande

anställningsform förutsätts i LAS att tillsvidareanställningar ska gälla som norm,

för fotbolls-, ishockey- och bandyspelare är detta inte att föredra. På grund av att

en  tillsvidareanställning  medför  många  arbetsrättsliga  konsekvenser  som inte

passar bra in i hur sportens arbetsrättssystem fungerar vill varken spelare eller

klubb använda sig av dessa, dessutom kan ingen spelarförsäljning komma att ske

om spelaren är tillsvidareanställd eftersom avtalen lätt  går att  avsluta av den

anställde med enbart uppsägningstid. Presumtionen om tillsvidareanställning och

ett  flertal  andra  delar  i  LAS  har  därför  avtalats  bort  med  hjälp  av

kollektivavtalen.  Även  semesterlagstiftning  och  arbetstidslagstiftning  om den

gällde skulle kunna få stora konsekvenser för klubbarnas möjlighet att förlägga

träningar och anpassa lagets arbetstid utefter matchtider. På grund av detta har

även de delvis frångåtts i dessa kollektivavtal.

4.2 Lönereglering

4.2.1 Löner i kollektivavtalen

Löner är en viktig del av anställningsförhållandet, för att någon ska klassas som
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arbetstagare  måste  hen  få  ersättning  för  sitt  arbete.48 I  Sverige  finns  inga

lagregleringar  om  hur  lönerna  ska  bestämmas,  många  andra  länder  har

bestämmelser  om  exempelvis  nationella  minimilöner.  Sverige  använder  sig

istället  av  ett  system  där  lönereglerna  bestäms  i  kollektivavtal,  och

grundläggande regler om lönesättning, löneformer och minimilöner finnes ofta i

de  övergripande  förbundsavtalen.49 Ett  skydd  likt  detta  behövs  för  att

arbetstagaren  inte  ska  kunna  utnyttjas  av  arbetsgivaren,  som  i  ett

anställningsförhållande i princip alltid är den starkare avtalsparten.50 Det är ofta

de stora förbundsavtalen som innefattar regler om minimilöner, men för vissa

branscher har lönereglering på kollektivavtalsnivå inte ansetts nödvändig. När de

som är arbetstagare inom en bransch inte ses som en signifikant svagare part än

arbetsgivaren blir regler om minimilöner mindre viktiga.51 

4.2.2 Fotbollen

I  fotbollens  kollektivavtal  har  någon  lönereglering  inte  ansetts  nödvändig.

Motiven bakom utelämnandet av detta kan vara många, men att klubbarna ska få

behålla den flexibilitet som kommer av att  inte behöva ha ett begränsat antal

reservlagsspelare och ungdomsspelare som tränar med A-laget är viktigt både för

klubben och spelarna. Det gör även att det blir väldigt mycket lättare att göra en

ekonomisk bedömning av varje spelares “värde” för klubben. Dessutom är det

stora  skillnader  i  ekonomisk  styrka  mellan  olika  klubbar,  och  att  sätta  en

minimilön för alla spelare hos en klubb som inte har råd att ha mer än ett par

heltidsanställda spelare skulle göra det mycket svårare för dem att konkurrera

med  de  ekonomiskt  starkare  klubbarna,  både  spelmässigt,  ekonomiskt  och

transfermässigt.  Elitklubbar  har  ofta  en  stor  mängd  ungdomsspelare  och

reservspelare som från och till tränar och kanske spelar med a-laget. Beroende

på  deras  utveckling  och  form kan  deras  deltagande  skifta  fram och  tillbaka

48 Se avsnitt 3.3.
49 Källström och Malmberg s. 200.
50 Undantag bland annat för speciellt kunniga eller av annan anledning eftertraktade arbetstagare, vilket 

bandyspelare skulle kunna ses som. Detta diskuteras även i avsnitt 6.5.
51 Källström och Malmberg s. 197-198.
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mellan vad som för en arbetstagare ses som 100-150% arbetstid ner till närmare

20% eller  till  och  med  0%.  Att  dessa  spelare  skulle  behöva  vara  hel-  eller

deltidsanställda  med  en  minimilön  skulle  skada  både  deras  möjlighet  till

utveckling och deras status inom klubben. En mindre klubb skulle i så fall inte

ha råd med det stora antalet spelare, och många färre skulle få chansen att träna

och tävla på den högsta nivån. 

4.2.3 Ishockeyn

Gällande lönefrågan skiljer sig ishockeyns kollektivavtal från fotbollens genom

att  ha  reglerade  minimilöner.  För  ungdomsspelare  finns  minimilöner  som

baseras på spelarens ålder.52 Detta gäller dock bara upp till spelaren är 21 år,

efter det kommer istället en rekommenderad minimilön för alla spelare. Detta

innebär alltså att professionella ishockeyspelare under 21 år har en lön på 18400-

21500  kronor,  medan  seniorspelare  inte  har  någon  rätt  till  en  garanterad

minimilön. Istället ska, likt för fotbollsspelare (och enligt standardavtalet även

bandyspelare) lön och andra ersättningar tas fram av arbetsgivaren och spelaren.

Den satta minimilönen för ungdomsspelare kan här bero på att det inte ska gå att

utnyttja unga talanger och spela dem i a-laget utan att de får någonting för det.

Självklart är erfarenheten för en ung spelare oerhört värdefull, men den tid som

spelaren behöver lägga ner på sin dröm kan bli kostsam om de övriga delarna av

hens liv får lida till förmån för vad som kan likställas med ett heltidsjobb. Att det

heller inte är säkert att det leder till en elitkarriär gör spelaren än mer utsatt. Just

nu  kan  ungdomsspelarna  spela  max  100  minuter  i  a-laget  innan  de  måste

erbjudas ett rookiekontrakt av detta slag, även om de spelar för klubben genom

ett så kallat hockeygymnasium. De kan alltså få chansen att spela på den högsta

nivån  utan  att  vara  heltidskontrakterade,  men  inte  mer  än  100  spelminuter.

Denna regel ger möjligheten för unga spelare att kunna användas som ersättare

för skadade eller avstängda spelare, samtidigt som det ger dem viktig erfarenhet.

När  spelarna  sedan  blivit  äldre  och  inte  längre  kan  skriva  på

52 § 4 i ishockeyns kollektivavtal.
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rookiekontrakt53 försvinner rätten till en minimilön. Det stadgas dock fortfarande

i  kollektivavtalet  att  ”[l]ön  till  spelare  som  fyllt  21  år  bör  inte  understiga

lägstlönenivån  i  branschavtal  Idrott...”.  Eftersom  det  är  en  rekommendation

måste  inte  klubben  följa  den,  men  troligen  är  möjligheten  att  gå  under  den

stadgade minimilönen enbart till för att användas i undantagsfall.

4.2.4 Slutsats

En stor majoritet av bandyspelarna i Sverige är inte heltidsanställda, och många

av de som representerar klubbarna på den högsta nivån är unga talanger. Att ha

en minimilön för dessa spelare skulle göra det oerhört mycket svårare för dem

att ta klivet upp till den högsta nivån, eftersom klubben då inte skulle ha råd att

ge  den  chansen  till  särskilt  många  unga  spelare.  En  öppnare  reglering  av

ersättning likt den inom fotbollen torde vara en mycket bättre lösning för bandyn

än systemet som används inom ishockeyn. Detta skulle inte bara hjälpa de unga

spelarna att kunna utvecklas och utan press kanske kunna jobba sig upp i a-laget,

det skulle även innebära en signifikant mindre sportslig och ekonomisk börda för

klubbarna,  då  de  inte  på  samma  sätt  skulle  behöva  begränsa  antalet

reservlagsspelare eller ungdomsspelare som till eller under en säsong kan flyttas

upp till a-laget. 

4.3 Tillsvidareanställning som norm

4.3.1 Problematik

En av  grundprinciperna  i  LAS är  det  som stipuleras  i  första  meningen §  4,

“[a]nställningsavtal  gäller tills  vidare.” Tillsvidareanställning är alltså normen

som anställningsform.54 Detta är grunden till  nästan alla de problem som kan

53 De kontakt som används för att kontraktera spelare som inte längre har möjlighet att delta i junior-
VM. Detta innebär att maxåldern en spelare kan nå innan han måste få ett ”riktigt” kontrakt är 21 år och 
4 månader. (”Rookiekontrakt kan som längs erbjudas till spelare till den säsong som efterföljer sista 
säsongen som spelaren har rätt att delta i JVM.” Anmärkning moment 1:1 under § 2 i ishockeyns 
kollektivavtal). 
54 Sigeman s. 195-196.
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eller  kunde  uppstå  för  en  fotbolls-,  ishockey-  eller  bandyspelare  som

arbetstagare när det inte finns något kollektivavtal. Undantagsregeln i §5 säger

att  tidsbegränsade avtal  får  träffas  för  bland annat  allmän visstidsanställning,

vilket är den typen av anställning spelarna i i  princip alla fall  har.  Det finns

betydande skillnader mellan de båda typerna av anställning, och dessa skillnader

är anledningen till att både fotbollens och ishockeyns kollektivavtal har avtalat

bort  tillsvidareanställningen som norm, och stadgat att  alla  spelare skall  vara

anställda  med  tidsbegränsade  kontrakt.55 Först  och  främst  innebär  en

tillsvidareanställning att  anställningen kan sägas upp i enlighet med § 4 st.  2

LAS av antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren och då upphöra efter en kort

uppsägningstid.56 Detta  skulle  få  som  effekt  att  all  spelarförsäljning  skulle

upphöra, och det skulle för klubben bli omöjligt att behålla en spelare som av en

eller annan anledning ville byta klubb. Det skulle också innebära att en klubb

enbart kunde avsluta anställningen genom uppsägning som enligt § 7 LAS måste

vara sakligt grundad. Vad som kan räknas som saklig grund för en spelare är

väldigt oklart, och Lars Viklund ställde den frågan i en artikel i Idrottsjuridisk

skriftserie 1999, utan att komma fram till något svar.57 Kan saklig grund vara

konsekvent dåliga prestationer under träningar och matcher? Kan det vara att

spelaren har problem med kommunikation eller interaktion med andra spelare i

laget? Om de tre nya spelarna på hans position är markant bättre än spelaren det

gäller, finns då saklig grund för uppsägning?58 

En  arbetsgivare  kan  heller  inte  säga  upp  vem  som  helst  inom

företaget/klubben, turordningsreglerna i § 22 LAS säger att  det är den senast

anställde som först ska sägas upp. Detta innebär att en gammal spelare som varit

i en klubb i många år och på grund av sin ålder inte kan spela på samma nivå

som  de  yngre  spelarna  i  laget  inte  skulle  gå  att  säga  upp,  då  hens  långa

anställning innebär att större delen av truppen måste sägas upp först. Detta skulle

så  klart  inte  fungera  i  en  fotbolls-  ishockey-  eller  bandyklubb.  Även

55 § 2 moment 1 i hockeyns kollektivavtal och punkt 5.1.1 i fotbollens kollektivavtal, Kollektivavtal 
mellan Föreningen Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollsspelare SFS.
56 Stadgas i § 11 LAS. Grundregeln säger att uppsägningstiden är minst en månad för både arbetstagare 
och arbetsgivare, men ökar i längd beroende på hur länge arbetstagaren varit anställd. 
57 Viklund, Lars. Kollektivavtal inom elitfotbollen,  Idrottsjuridisk skriftserie, 1999.
58 I detta exempel frångår jag bland annat turordningsreglerna i LAS för den dramatiska effektens skull. 

26



rekryterandet av nya spelare skulle bli lidande om klubben väl lyckades säga upp

spelaren. Om klubben lyckats ta sig till en situation där den oönskade spelaren

blivit uppsagd trots turordningsreglerna och den omplaceringsregel som finns i §

7 st. 2 LAS59 har den spelaren nu företrädesrätt till återanställning enligt § 25.

Denna  regel  ger  en  uppsagd  arbetstagare  rätt  att  få  tillbaka  sin  tidigare

anställning i  upp till  nio  månader efter  dess  upphörande,  och alltså  kan inte

klubben anställa någon ny spelare inom den tiden.60

Liknande problematik  kommer av § 25 LAS,  som ger  deltidsanställda

förtursrätt  till  anställning  på  heltid.  Denna  regel,  om  den  skulle  tillämpas,

innebär att en ny spelare inte kan anställas om det finns en deltidsanställd spelare

som önskar få den heltidsanställningen. Med tanke på att enbart 9 av de 267

spelarna i Sveriges elitbandy idag61 är heltidsanställda är chansen väldigt liten att

ingen av alla de deltidsanställda spelarna som finns i klubben har en önskan att

bli heltidsanställd. 

4.3.2 Visstidsanställning som enda alternativ

Eftersom alla dessa konsekvenser beror på tillsvidareanställningen är den som

sagt  borttagen  i  fotbollen  och  ishockeyn  till  fördel  för  allmänna

visstidsanställningar  i  och  med  bestämmelser  i  kollektivavtalen.  Dessa

tidsbegränsade anställningar ger klubben en säkerhet i att spelaren inte kommer

kunna lämna och spela för någon annan under avtalsperioden, och ger ett mycket

starkare  skydd  för  spelaren  eftersom  hen  får  behålla  jobbet  under  hela

avtalstiden.62 Det enda som kan bryta visstidsanställningarna utan att båda parter

är överens om detta är om någon av dem grovt skulle bryta mot sina ålägganden

59 Kan klubben enligt denna regel tvingas omskola den oönskade mittfältaren till försvarare? Eller måste
hen nu placeras som tredjemålvakt, trots sin rädsla för att få bollar i ansiktet? Just den omplaceringen 
kanske är orimlig, men bara för att spelaren haft en position på innermittfältet större delen av sin karriär 
betyder det inte att hen är olämplig att placera ute på vänsterbacksplats. Vad som kan ses som rimligt 
“annat arbete” enligt den regeln kommer förhoppningsvis aldrig att behöva prövas, men utan undantag 
från den regeln i LAS kanske det någon dag måste göras. 
60 Förutsatt att de inte samtidigt vill ta tillbaka den uppsagde spelaren. 
61 Lönestatistik november 2014 från Svensk Elitbandy.
62 Båda dessa säkerheter förutsätter att ingen av parterna begår något grovt avtalsbrott under avtalstiden,
då kan avtalen komma att brytas i förtid.
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gentemot  den  andra  parten.63 Även  bandyn  använder  sig  enbart  av

visstidsanställningar, men eftersom inget kollektivavtal finns för att avtala bort

tillsvidareanställningsnormen kan spelare enbart vara tidsbegränsat anställda en

begränsad tid.  I  §  5 st.  2 LAS stadgas att  alla  arbetstagare  som sammanlagt

under  den  senaste  femårsperioden  varit  visstidsanställda  i  en  allmän

visstidsanställning i mer än två år automatiskt får en tillsvidareanställning. Syftet

med denna bestämmelse är att arbetstagare ska skyddas mot arbetsgivare som

om och om igen anställer  dem på kortare  tillsvidareanställningar  för  att  inte

behöva ge dem de förmåner och arbetsrättsliga skydd som kommer av att vara

tillsvidareanställd.64 Effekten av denna bestämmelse inom bandyn är alltså att

inga spelare kan anställas på kontrakt som gäller längre än två år. Om det görs

blir  de  i  enlighet  med  §  5  LAS automatiskt  tillsvidareanställda  med  alla  de

konsekvenser det får för arbetsgivaren.65 Detta är läget som det ser ut idag, och

den  enda  anledningen  till  att  det  inte  har  blivit  några  problem  hittills  är

(antagligen) att spelarna dels inte vet om att det är så, eller inte bryr sig om att

påpeka detta. Det skulle dock kunna leda till jobbiga situationer för en klubb om

en spelare som spelat för dem i mer än två år plötsligt vill byta klubb mitt i

pågående säsong.66 På grund av uppsägningsreglerna kan spelaren i så fall med

en  uppsägningstid  på  (antagligen67)  två  månader  utan  konsekvenser  lämna

klubben utan att de kan göra någonting för att stoppa det. Skulle detta ske idag

kommer  spelaren  och  klubben  antagligen  komma  till  någon  sorts

överenskommelse som släpper spelaren efter pågående säsong slutat, men görs

inte det kan spelaren efter uppsägningstiden lämna utan att klubben kan göra

någonting åt det.

63 Detta stadgas i § 18 LAS, vilken säger att avskedande får ske om “arbetstagaren grovt har åsidosatt 
sina åligganden mot arbetsgivaren.” För arbetstagare finns en liknande bestämmelse i § 4 st. 3 LAS. För 
Fotbolls- och bandyspelare stadgas detta även i § 8.1 i de båda standardavtalen. “Om föreningen eller 
spelaren i väsentlig mån bryter mot sina förpliktelser enligt detta avtal, får den andra parten med 
omedelbar verkan säga upp avtalet”. 
64 Sigeman s. 196.
65 Detta är gällande rätt, och kan tillämpas av spelare eller klubb. Om en spelare av en eller annan 
anledning vill byta klubb, exempelvis bli proffsspelare i Ryssland, kan hen, om hen varit i klubben i mer 
än två år, bryta anställningen och, efter en viss uppsägningstid, börja spela för den ryska klubben istället.
66 Att byta klubb inom samma serie skulle kanske inte vara en möjlighet då registreringsperioderna för 
spelare generellt sträcker sig över en eller i alla fall en halv säsong. Dock kan en spelare vilja flytta 
utomlands och spela, och mitt i en säsong vilja göra den flytten.
67 § 11 st. 2 LAS stadgar att en anställning mellan två och fyra år sätter uppsägningstiden till 2 månader. 
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4.4 Ledighets- och arbetstidslagstiftning

4.4.1 Rätten till semester

I Sverige har alla arbetstagare rätt till semester, och det finns ett antal lagar som

reglerar detta. Även fotbolls-, ishockey- och bandyspelare har den rätten, men de

kollektivavtal som finns för fotbolls- och ishockeyspelare har avtalat bort vissa

av  dessa  regler.  Anledningen  till  det  är  inte  att  minska  den  årliga  semester

spelarna har rätt till, utan för att i en säsongsbaserad idrott är det inte hållbart att

spelarna får ta ut sin semester under vilka delar som helst av året. Om halva

fotbollslaget skulle ta ut  sin sommarsemester mitt under en period av många

matcher skulle klubben bli oerhört lidande. På grund av detta har flexibiliteten

av  semesteruttaget  avtalats  om  och  anpassats  för  hur  arbetsläget  för

professionella fotbolls- och ishockeyspelare ser ut. 

4.4.2 Semesterlagen

Regleringen av semestertiden skiljer sig ganska stort mellan kollektivavtalen för

fotbolls-  och  ishockeyspelare.  Anledningen  till  detta  tycks  vara  när  på

kalenderåret de olika säsongerna tar plats. I fotbollsavtalet frångås hela § 12 i

Semesterlagen, vilken stadgar att alla arbetstagare har rätt till en semesterperiod

om fyra veckor under månaderna juni - augusti. Skulle denna rätt användas av

fotbollsspelare riskerar lagen att förlora stora delar av spelartruppen mitt under

pågående säsong. Andra meningen i § 12 säger i och för sig att semesterperioden

får läggas under en annan period om särskilda skäl föreligger, vilket en pågående

matchsäsong  med  största  sannolikhet  skulle  räknas  som,  men  även

fyraveckorsperioden  har  ansetts  för  lång.  De  punkter  i  kollektivavtalet  som

reglerar  semesteruttaget68 har  begränsat  det  till  två  veckors  semester  utanför

tävlingssäsong, antagligen på grund av eventuella träningar, event och tävlingar

som kan läggas mellan säsongerna.

Hockeyavtalet  har  bara  några  få  speciella  regler  angående  semester,  i

68 § 8.2 i fotbollens kollektivavtal.
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övrigt  är  det  semesterlagen  som  gäller.  Precis  som  i  fotbollens  avtal  ska

semestern förläggas i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, men i fall

där de båda inte kommer överens får arbetsgivaren ta det slutgiltiga beslutet om

när arbetstagares ska ta ut sin semester. 

4.4.3 Föräldraledighetslagen och studieledighetslagen

Varken  i  ishockeyns-  eller  fotbollens  kollektivavtal  har  några  avsteg  från

Föräldraledighetslag (1995:584) (Föräldraledighetslagen) eller  Lag (1974:981)

om arbetstagares rätt  till  ledighet för  utbildning (Studieledighetslagen) gjorts,

trots att användande av reglerna i dem kan bli att orsaka bekymmer för klubben.

En spelare som väljer att ta ut sin föräldraledighet mitt under pågående säsong

kan ge laget och tränaren svåra problem, framförallt om spelaren är en viktig del

i lagets taktiska uppbyggnad. Att en spelare skulle använda den här rätten om

hen är en del av en elitidrottsklubb är dock inte troligt. Om det är en kvinnlig

spelare kommer hon ändå inte kunna delta i spel eller träningar tiden närmast

innan och efter födseln, och frånvaro för en spelare som utan fysiska anledningar

tar ut föräldraledigheten kan leda till att hen tappar sin plats i laget och det är

tveksamt om risken för detta är värt den ledigheten. Dessutom borde klubbar

med  en  spelare  som  nyligen  blivit  förälder  vara  väldigt  mån  om  dennes

välmående, och alltså kommer hen antagligen få hoppa över vissa träningsdagar

eller anpassa sina arbetstider för att kunna spendera tid med sitt barn. Att hålla

spelaren från det skulle inverka negativt på denne, och därigenom på klubben. I

Sverige har det ännu inte uppkommit något fall  där en elitspelare tagit ut sin

semesterledighet under pågående säsong, antagligen just på grund av de negativa

effekter det kan ha för hens fortsatta karriär. Dock har det nu under våren 2015

uppkommit en i medierna väldigt uppmärksammad situation när Niklas Busch

Thor,  lagkapten  för  superettanlaget  Sirius,  sagt  till  Dagens  Nyheter  att  han

eventuellt skulle ta ut ett års föräldraledighet.69 Huruvida detta kommer ske eller

inte är ännu oklart, men precis som alla andra arbetstagare i Sverige har han den

möjligheten, och det skulle kunna få stor inverkan för fotbollen som sport om

69 Gustavsson, Sven. Ebba Busch Thors man kan ta unik fotbollsledighet, Dagens Nyheter, 2015-04-24
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han blev den första elitspelaren att våga göra det.

Studieledighetslagen handlar framförallt om längre frånvaro för studier,

och FIFA:s regler innehåller delar om att alla ungdomsspelare ska ha tillgång till

utbildning  även  om  de  anlitas  som  elitspelare.70 Dessutom  skulle  en  längre

frånvaro från laget likt de som studieledighetslagen leder till göra det svårt för

spelaren att komma tillbaka till laget, framförallt om det är en ung spelare, vilket

gör att det antagligen aldrig uppstår problem i och med den. 

4.4.4 Arbetstidslagen

Både  ishockeyns  och  fotbollens  kollektivavtal  innehåller  undantag  från  hela

Arbetstidslagen.71 Lagen standardiserar arbetstiderna och ledigheten på ett sätt

som är suboptimalt för säsongslagda sporter. Många regler i lagen tar upp antalet

arbetstimmar  per  dag/vecka/månad  och  när  dygns-  och  veckoledighet  skall

förläggas.  Trots  att  det  i  lagen  finns  många  sätt  att  undanta  reglerna  är  de

opraktiska för en sport där mycket av träningstid och matchtid sker under kvällar

och helger. Även den oregelbundenhet som matcher och träningar ofta har passar

illa  ihop  med  den  standardiserade  40-timmarsveckan  som  större  delen  av

Sveriges arbetsmarknad är anpassad till.

Bortsett från Arbetstidslagens reglering av 40-timmarsveckan i § 5 är det

framförallt ledighetsbestämmelserna som blir svåra att tillämpa inom sporterna.

§ 13 ger arbetstagare rätt till 11 timmars sammanhängande ledighet varje dag,

och §14 stadgar att alla arbetstagare har rätt till 36 timmars sammanhängande

ledighet  i  slutet  på  varje  vecka.72 Dessa  ledigheter  kan  i  flera  fall  bli

problematiska på grund av tiden då träningar och matcher oftast läggs. Även

reglerna om bland annat övertid, när och hur arbetstiden ska förläggas och vilka

tider  arbetstagare  har  rätt  till  raster  är  dåligt  anpassade  för  idrottare  och

idrottsklubbar.

Det  är  egentligen  inte  några  större  problem för  klubbarna att  följa  de

70 FIFA Regulations on the status and transfer of players. § 19.2.b.ii.
71 § 6 i fotbollens kollektivavtal, § 5 i ishockeyns kollektivavtal.
72 Att den skall förläggas vid veckoslut är enbart en rekommendation. 
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regler som finns i  Arbetstidslagen,  främst eftersom det finns många stadgade

undantag för dem. Fotbollen och ishockeyn har dock valt att införa egna regler

gällande  arbetstid73 och  frångå  den  semidispositiva  lagen.  Många  av  de

bestämmelser som finns i Arbetstidslagen blir opraktiska, och inkräktar på den

frihet klubben och tränarna vill ha att kunna anpassa arbetstiden för spelarna.

Även om hela Arbetstidslagen är semidispositiv och alltså kan tas bort

genom kollektivavtal finns det bestämmelser i direktiv 93/104/EG som inte får

frångås. Kollektivavtalen stadgar en frihet för arbetsgivaren att själv bestämma

hur  arbetstiden  skall  förläggas,  men  detta  får  inte  strida  mot  reglerna  i

direktivet.74

4.5 Anställningsavtalet som registreringsavtal

Det standardavtal  som används som anställningsavtal  har  som huvudsyfte att

registrera spelarna till klubben. Inom både ishockey, fotboll och bandy måste en

spelare vara  registrerad till  sin klubb för  att  få  representera dem i  sportsliga

sammanhang, detta sker genom att registreringsavtalet (standardavtalet) skickas

in till förbundet. Detta är dock inte ett hinder för att samma avtal även ska gälla

som ett  anställningsavtal.  Ovan i  kapitel  3  diskuteras  hur  en anställning kan

uppkomma, och det finns inga egentliga formkrav för ett anställningsavtal. En

anställning  kommer  av  att  två  parter  ingår  ett  avtal  vilket  leder  till  ett

anställningsförhållande  dem  emellan.  Detta  torde  innebära  att

registreringsavtalet,  trots  dess huvudsakliga  syfte att  registrera spelaren,  även

blir anställningsavtal för denne. 

73 § 6 i fotbollens kollektivavtal, § 5 i ishockeyns kollektivavtal.
74 Flemström, Stefan och Slorach, Martina. Arbetsrätten inom idrotten – Vad har hänt?, Idrottsjuridisk 
skriftserie 2004.
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5 Ett eventuellt kollektivavtal för bandyn

5.1 Inledning

Att införa ett kollektivavtal för bandyspelare skulle ha ett antal positiva effekter

på  industrin  som  helhet.  Även  fast  många  av  de  saker  som  regleras  i  ett

kollektivavtal inte skulle få någon omedelbart synbar effekt skulle möjligheten

till många problem försvinna. Först och främst kan ett kollektivavtal ses som ett

sätt för arbetsgivarna att “köpa” fredsplikt under en viss tid. Eftersom parterna är

bundna  att  inte  vidta  några  arbetsrättsliga  stridsåtgärder  under  avtalsperioden

skyddas de från strejker, lockouter och andra liknande aktioner. Problemet med

tillsvidareanställningar  försvinner  också.  Idag  kan,  som  nämnts  tidigare,  en

bandyklubb  inte  ha  en  spelare  visstidsanställd  längre  än  två  år  utan  att

anställningen automatiskt övergår till en tillsvidareanställning. Trots att detta inte

är  ett  särskilt  synligt  problem  öppnar  det  för  väldigt  många  situationer  där

framförallt  spelaren  kan  avsluta  anställningen  mitt  i  ett  kontrakt  utan  andra

konsekvenser än en kortare uppsägningstid. Eftersom spelarförsäljningen inom

bandyn inte är jättestor ekonomiskt får det inte lika allvarliga konsekvenser som

om samma sak skulle gälla inom exempelvis fotbollen, men att oväntat förlora

en spelare mitt i en säsong på grund av det är inte bra för klubben. Självklart är

det inte hur lätt som helst att plötsligt införa ett kollektivavtal i en bransch där

det  tidigare  inte  funnits  något  sådant.  Förhandlingar  om  vilka  spelare  och

klubbar som ska ingå, hur omfattande avtalet skall vara och vilka delar som ska

och  inte  ska  inkluderas  i  det  är  bara  början  av  processen,  och  då  har

diskussionerna om det direkta avtalsinnehållet inte ens påbörjats. För att inleda

processen med att  långsiktigt  införa  kollektivavtal  inom bandyn skulle  första

steget kunna vara ett mindre avtal mellan parterna enbart för att lösa de direkta

problemen  som  kan  uppstå  när  kollektivavtal  inte  alls  finns.  Här  är  det  då

framförallt  bestämmelserna  om tillsvidareanställning  i  LAS som behöver  tas

bort.  Om ett  sådant avtal upprättas kan sedan parterna tillsammans förhandla

fram  ett  fullständigt  avtal  utan  att  de  problematiska  regler  som  finns  för
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anställningarna ligger  kvar  under  tiden.  Att  det  dessutom finns  kollektivavtal

inom fotbollen och ishockeyn som kan läggas till grund för bandyns eventuella

kollektivavtal gör det mycket lättare att ta fram.

5.2 Standardavtal

Det standardavtal som finns för bandyspelare75 ser idag ut i stort sett som de som

används  inom  fotbollen76 och  ishockeyn77.  Skillnaderna  mellan  bandy-  och

fotbollsavtalet  är  några  få  formuleringar,  extra  punkter  för  FIFA-regler,  ett

undantag för  fotbollens  kollektivavtal  samt olika  regler  för  registrering  inom

förbundet. I övrigt är avtalen i det närmaste identiska. Formuleringarna i alla

punkter är så pass lika att det är rimligt att anta att det första av avtalen som togs

fram sedan har använts som mall för det andra. Detta innebär att det inte borde

behövas några anpassningar av bandyns standardavtal för att ett kollektivavtal

ska  kunna  grundas  på  anställningsförhållandet  som skapas  därav.  Eventuella

undantag för reklam- eller sponsoraktiviteter likt det som finns i fotbollsavtalet

kanske måste införas, men bortsett från det finns inga punkter i det som saknas

eller blir överflödiga.

5.3 Kollektivavtalsexempel

5.3.1 Inledning

Att här skriva ut ett komplett kollektivavtal skulle ta upp väldigt mycket plats,

och inte bli särskilt intressant att läsa. Istället kommer jag nedan sammanfatta

vad jag anser borde finnas i ett kollektivavtal om ett sådant skulle införas för

bandyspelare. I stort kommer upplägget grundas på fotbollens och ishockeyns

kollektivavtal  där,  i  likhet  med standardavtalen,  det  går att  se väldigt  många

likheter som tyder på att avtalen tagits fram tillsammans eller utefter varandra.

Eftersom bandyn kan ses  som en blandning av ishockey och fotboll  blir  det

75 SBF – Spelaravtal.
76 SvFF – Spelaravtal 
77 SIF – Spelaravtal
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naturligt att även bygga upp avtalen utefter hur de ser ut i de andra sporterna.

Här refererar jag inte till hur sporterna ser ut regelmässigt eller spelmässigt, även

om bandyn även på det planet är en blandning av de båda (och troligen även har

utvecklats som en vinterversion av fotbollen med hockeyn som grund). Snarare

är det upplägget för spelaranställningar, spelartransfers och säsongsspelet som

inom  bandyn  är  upplagt  som  en  kombination  av  de  båda  andra  sporterna.

Bandyn använder sig av ett spelarsystem mycket likt det inom fotbollen medan

säsongernas  förläggning  och  seriespelets  upplägg  och  slutspel  istället  ligger

mycket närmare ishockeyn. 

5.3.2 Grundläggande bestämmelser

Inledningsvis behöver kollektivavtalet definiera vilka klubbar och spelare som

det ska gälla. Eftersom bandyn är märkbart mindre än ishockey och fotboll sett

ur  en  ekonomisk  synvinkel  skulle  detta  kunna  leda  till  att  färre  klubbar  i

seriesystemet blir inräknade. Ishockey- och fotbollsavtalen som gäller begränsar

spelarna  som  innefattas  till  klubbarnas  anställda  professionella  elitspelare.

Samma definition skulle vara bra att använda för bandyn. Fotbollsavtalet stadgar

att  alla  ”föreningar  och  IdrottsAB”  som  är  anslutna  till  den  nationella

intresseorganisationen  SEF  (för  bandyn  skulle  detta  troligtvis  bli  FSE,

föreningen svensk elitbandy) skall innefattas av avtalet, detta är alla klubbar i de

två högsta divisionerna. Bandyns seriesystem ser lite annorlunda ut då det är

nationellt uppdelat i en nordlig och en sydlig serie, men det mest lämpliga vore

nog att bara binda de klubbar som spelar i den högsta divisionen. Det finns både

för och nackdelar med att ta med klubbar från lägre divisioner, men att de, med

sina antagligen mycket begränsade ekonomiska möjligheter, ska bli bundna av

samma administrativa  regelverk  som de  största  klubbarna  i  landet  borde  bli

något  orimligt.  Det  är  självklart  beroende  på  avtalsinnehållet,  men  mängden

professionella spelare på den nivån inom bandyn är, och kommer troligtvis inom

den närmsta tiden förbli, väldigt få.

Att det för närvarande gällande standardavtalet ska användas och gälla
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kan  också  bli  en  del  av  de  inledande  bestämmelserna  i  ett  eventuellt

kollektivavtal.  Det  kan  eventuellt  behöva  ändras  något  gällande  bland  annat

sponsor- och reklamaktiviteter för att det ska passa ihop med kollektivavtalet,

men på grund av dess likhet med de avtal som används inom ishockeyn och

fotbollen  borde  det  kunna  användas  i  samma  format  som  det  har  nu  även

fortsättningsvis. 

5.3.3 Lojalitetsplikt

Lojalitet.  Den kanske mest grundläggande delen i alla avtal,  och inte minst  i

kollektivavtal. Att förhållandet mellan arbetsgivaren och spelaren ”grundar sig

på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende”78 är en väldigt generell men

viktig del av kollektivavtalen.  I  samband med detta bör även kollektivavtalet

innehålla  ett  åliggande  för  spelaren  att  på  bästa  sätt  främja  arbetsgivarens

intresse och inte sprida intern information från klubben till utomstående parter.

Tillsammans med detta hör spelarens skyldighet att inte delta i eller själv

driva någon verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren eller på annat sätt

förhindrar  eller  försvårar  klubbens  bandyverksamhet.  Detsamma  gäller

eventuella  uppdrag  eller  verksamheter  som negativt  påverkar  spelarens  egen

anställning. Även om många bandyspelare bara är anställda på deltid79 kommer

de antagligen ha andra karriärer eller verksamheter vid sidan av bandyspelandet,

kanske just på grund av att de enbart är deltidsanställda av klubben. Det finns

inget syfte att på något sätt motverka det i ett kollektivavtal, snarare tvärt om,

men att företräda andra klubbar eller andra konkurrerande verksamheter kan inte

accepteras. En lojalitetsplikt anses också vara en av de grundläggande delarna av

ett anställningsavtal, och däri framförallt att arbetstagaren ska avhålla sig från

verksamhet som på något sätt kan skada arbetsgivaren.80 

78 § 2.1 i fotbollens kollektivavtal.
79 Lönestatistik november 2014 från Svensk Elitbandy.
80 AD 2015:35
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5.3.4 Klubbens rättigheter och spelarens åtaganden

Först och främst bör det här stadgas att spelaren åtar sig att medverka och till

bästa förmåga bidra i all bandyverksamhet klubben bedriver. Trots att detta är

huvudanledningen att spelaren är anställd bör det finnas med i avtalet. Klubben

bedriver dock inte bara idrottslig verksamhet. Även om de icke-sportsliga event

som klubbarna har kanske är betydligt färre för bandyklubbar jämfört med de

inom fotbollen och ishockeyn, krävs det  att  spelarna är tillgängliga även där.

Detta  innebär  inte  att  klubben  kan  tvinga  spelaren  att  utföra  administrativa

arbetsuppgifter eller andra saker som inte har med spelarens anställning att göra,

men att  hen måste  vara tillgänglig för  eventuella  reklam- eller  sponsorevent,

klubbmöten eller andra uppgifter som rör spelarna. Detta finns kortfattat reglerat

i standardavtalen. I ett kollektivavtal kan detta förtydligas och breddas. Även här

kan  det  uppstå  situationer  där  spelarens  övriga  verksamheter  krockar  med

klubbens. Egna sponsoravtal får så klart ingås, men det förutsätter att de inte på

något sätt konkurrerar med klubbens verksamhet. Om klubben har exempelvis

Pepsi som huvudsponsor skulle det inte vara bra om en spelare var individuellt

sponsrad av Coca Cola. Bandyn är inte en sport där spelare generellt brukar ha

många individuella sponsoravtal, och de regler som tar upp detta inom fotbollens

och  ishockeyns  kollektivavtal  är  antagligen  till  stor  del  överdrivet  utförliga

jämfört med vad som skulle behövas inom bandyn. Trots det finns det självklart

möjligheten  att  spelare  tecknar  individuella  sponsoravtal  i  framtiden,  och  då

behövs dessa regler för att det inte ska bli lojalitetsproblem i förhållandet mellan

spelare och klubb.

Att  klubben får  använda  spelarens  namn och bild  i  egna  reklam-  och

sponsorsyften finns redan bestämt i standardavtalen, tillsammans med reglerna

om  att  spelaren  inte  ska  utföra  någon  konkurrerande  reklam-  eller

sponsorverksamhet. Dock bör det införas en mer utförlig bestämmelse om detta i

kollektivavtalet för att förtydliga vikten av spelarens lojalitet och klubbens rätt

att använda sina spelare i andra syften än i den direkta bandyverksamheten.
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5.3.5 Löner 

För bandyspelare borde ett system mer likt det som finns inom fotbollen vara

bäst  att  använda.  Framförallt  måste  de  unga spelarnas  bästa  ses  till,  och om

klubbarna tvingas sätta lägstalöner för alla spelare som får spela för A-laget81

skulle möjligheten för de unga spelarnas utveckling minskas kraftigt.82 Att likt

nuvarande regler i det standardavtal som finns förlägga eventuell ersättning till

ett  eget  avtal83 men  tvinga  klubben  att  teckna  det  avtalet,  oavsett  hur  stor

ersättningen blir, borde vara tillräckligt skydd för spelarna. Detta garanterar i alla

fall  att  en  diskussion  angående  lönesättning  förs.  Det  faktum  att  de  måste

fundera över storleken på ersättningen och gå igenom en förhandlingsprocess för

att ta fram löneavtalet är i sig ett litet men existerande skydd för spelaren. Det är

inga stora pengar det handlar om i bandyn, då snittlönen för en spelare ligger på

ca 11 000 kronor, men är ändå av betydelse framförallt för anställningen, då lön

är ett viktigt kriterium för att en person ska anses vara arbetstagare.84 

5.3.6 Anställningsform

Det står klart att stora avsteg bör göras från reglerna i LAS, i huvudsak gällande

§§ 4 och 5 som rör anställningsformer. För att enklast bortse från alla delar av

LAS som blir problematiska för bandyklubbarna kan hockeyns lösning vara bra

att använda. Istället för att specificera vilka exakta paragrafer som bortses från

stadgar det kollektivavtalet helt enkelt att  reglerna rörande anställningsformer

och tillhörande ordningsregler som finns ersätts till fördel för kollektivavtalets

reglering.85 Utöver detta behöver endast även stadgas att spelarna inte ska ha rätt

till  återanställning  så  har  de  problem  som  LAS  ställer  till  med  i  och  med

tillsvidareanställning som norm tagits bort.

Huvudsakligen är det de tidsbegränsade anställningarna som ska införas

81 Här menas alltså ”får” spela av tränaren, inte ”får” som i ”uppfyller de krav som förbundet sätter för 
att en spelare ska få representera laget.” Ej heller menas de djur som äter gräs och producerar ull, men 
det tror jag är relativt självklart. 
82 Detta har diskuterats ovan i avsnitt 4.2.
83 § 3.1 i bandyns och fotbollens standardavtal.
84 Se avsnitt 3.3.
85 Detta är en parafras från ishockeyns kollektivavtal § 2.
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som  norm,  och  eventuellt  kan  en  standardiserad  längd  av  avtalen  införas.86

Hockeyn har valt att inte använda sig av en längsta gräns för avtalen, medan

fotbollens  kollektivavtal  sätter  en  maxlängd  på  5  år.  För  bandyn  kan  båda

alternativen användas, men en maxlängd på avtalen skulle skydda framförallt

spelarna, som då inte löpte risk att fastna i  ett  väldigt långt kontrakt med en

klubb där spelarens utveckling kanske inte går framåt, där spelaren inte får spela

som eller så mycket som hen vill, eller där hen helt enkelt inte trivs. Även för

klubben skulle det innebära ett visst skydd mot att vara kontraktuellt bundna till

en spelare de inte behöver allt för länge, men klubben som arbetstagare blir ju en

mycket större del av spelarens liv och karriär än vad den enskilda spelaren blir

för klubben.

Även en bestämmelse om informationsplikt om klubben inte vill förlänga

avtalet efter dess slut bör finnas i kollektivavtalet, förslagsvis en kort period efter

slutet av kontraktets sista säsong. Regler om att standardavtalet som redan finns

ska användas som anställningsavtal bör också inkluderas. 

5.3.7 Arbetstid och semester

Arbetstidslagen är undantagen i de båda andra kollektivavtalen, och borde bli så

även i ett eventuellt kollektivavtal för bandyspelare. Det måste vara möjligt för

arbetsgivaren att förlägga arbetstiden så att spelaren kan medverka på all träning

och  förberedelse  inför  matcher,  och  självklart  matcherna  själva.  Eftersom

matcherna  inte  spelas  samma  tid  varje  vecka  måste  all  arbetstid  förläggas

oregelbundet och utefter hur serieschemat ser ut. Detsamma gäller alla de icke-

sportsliga arbetsuppgifter spelaren har. Egentligen finns det många undantag till

reglerna i Arbetstidslagen, och att använda sig av dem skulle i  teorin inte bli

några  problem.  Att  avtala  bort  hela  lagen  är  dock  ett  enkelt  sätt  att  slippa

eventuella problem som kan uppstå när den oregelbundna arbetstid som elitidrott

medför används. Raster, dygnsvila och veckovila måste ges till spelarna för att

86 Ishockeyn har 1-2 år som norm för sina kontrakt medan fotbollen enbart har maxlängd på 3 år för 
ungdomsspelare och 5 år för seniorspelare.  Detta stadgas i § 5.1.1 i fotbollens kollektivavtal och § 2 
moment 1 i ishockeyns kollektivavtal.
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de ska må bra, och det skulle inte vara till klubbens fördel att bryta mot reglerna.

Om  det  dock  skulle  behöva  göras  någon  gång  är  det  lättare  om  den

”dispositiva”87 arbetstidslagen inte står i vägen.

På  grund  av  att  säsongen  ligger  under  vinterhalvåret  behövs  inte  lika

mycket  anpassning  med  semesterförläggningen  som  kollektivavtalet  för

fotbollsspelare  har,  istället  kan  den  mindre  anpassning  som  gjorts  för

ishockeyspelarna i deras kollektivavtal användas då de båda sporternas säsonger

ligger  likadant  på  kalenderåret.  Huvudregeln  att  all  semestertid  bestäms  av

arbetsgivaren  i  samråd  med  arbetstagaren  som  finns  i  både  ishockey-  och

fotbollens kollektivavtal (samt många andra) borde bli standard även för bandyn.

Det är viktigt att spelaren inte väljer att ta ut sina semesterdagar på sådant sätt att

hens arbete för klubben blir lidande. Hockeyavtalet ger alla spelare en rätt till tre

dagars  sammanhängande  ledighet  under  julhelgen,  någonting  som  även

bandyspelare antagligen skulle uppskatta. Det finns dock en tradition i Sverige

att bandymatcher spelas på annandagen, vilket gör att den ledigheten inte borde

få läggas då. Detta är någonting klubben och spelaren (så klart) kommer veta om

när de lägger upp semestern, vilket gör att det aldrig borde bli något problem.

Om spelarna ska ha rätt till fler semesterdagar än de i Sverige standardiserade 25

borde eventuellt även det skrivas in i kollektivavtalet. Dock kommer de på grund

av  den  relativt  korta  säsongen  ha  en  väldigt  lång  period  varje  år  där  inga

isträningar eller matcher förläggs, vilket borde innebära att antalet semesterdagar

inte kommer bli en viktig del av förhandlingarna. Klubben behöver inte spelarna

alls under sommarhalvåret annat än för försäsongsträningar. Därför borde antalet

semesterdagar inte vara lika relevant som förläggningen av dessa.

5.3.8 Tvistelösning

I  standardavtalen  finns  det  redan  stadgade  regler  om tvistelösning,  men  om

stridigheter gällande kollektivavtalet skulle uppkomma blir det en separat fråga

där förfarandet måste regleras inom avtalet självt. I både ishockeyn och fotbollen

87 Den är semi-dispositiv, men i princip alla bestämmelser i den kan undantas från. Därför kallar jag den 
här för dispositiv.
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sköts  dessa  tvister  genom  ett  specialreglerat  skiljeförfarande,  precis  som  de

tvister  som  uppkommer  inom  bandyn  idag.  Alla  tre  förbunden  är  delar  av

Riksidrottsförbundet (RF), och de har regler om att tvister mellan spelare och

klubb ska lösas i skiljenämnd och inte i allmän domstol. Kapitel 2 § 8 i RF:s

stadgar reglerar detta. 

Att ha en speciell skiljenämnd som tar upp alla de fall som uppkommer

inom sporten är självklart väldigt bra, då det delvis innebär att varken klubben

eller spelaren på grund av tvisten får en massa oönskad publicitet, samt kanske

framförallt att de domare som dömer i fallet är specialiserade på just de frågor

som där uppkommer. Detta system ger inte bara en mer kvalificerad lösning av

tvisten,  det  förenklar  dessutom  finansierandet  av  den.  Enligt  uppgifter  från

SvFF:s chefsjurist till ett fall i Solna tingsrätt 201188 samt det uppföljande fallet i

Arbetsdomstolen89 var  det  enbart  i  7  tvister  av  de  55  som  avgjordes  av

skiljenämnd 2005-2010 där arvodet översteg 15 000 kronor, och i 14 av fallen

avstod  nämnden  arvode.  Trots  detta  kan  skiljenämnden  bli  kostsam  för  en

ekonomiskt svagare part,  då det  inte är den förlorande parten som får  betala

kostnaderna. SvFF reglering gällande skiljenämnd90 stadgar i § 12 att parterna

själva  står  för  sina  ombudskostnader,  och  delar  lika  på  arvodet  till

skiljenämnden.  Detta  blir  en  oundviklig  kostnad  för  båda  parter,  vilket  kan

inverka negativt på viljan att använda skiljenämnden även vid relativt självklara

fall. 

5.3.9 Övriga bestämmelser

Medbestämmanderätten,  försäkringsfrågor  och  förhandlingsordningar  måste

även de  tas  med i  kollektivavtalet.  Detta  har  inte  diskuterats  tidigare  i  detta

arbete eftersom fokus främst legat på anställningsförhållandet som sådant, och

därför  kommer  inga  detaljerade  regler  som eventuellt  skulle  kunna  införas  i

kollektivavtalet tas upp här. 

88 T 4796-10, Dom i Solna tingsrätt den 28 mars 2011.
89 AD 2012:20
90 Reglemente för Svenska Fotbollsförbundets skiljenämnd.
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Svenska  Bandyförbundet  har  redan  obligatoriska  försäkringar  för  alla

spelare,  där  klubbarna  blir  bundna  genom  det  standardavtal  som  finns  för

registrering och anställningskontrakt. Detta skulle kunna utvecklas och inkludera

regler  om  sjukskrivning.  Bland  annat  karensdagar  för  skador  orsakade  av

bandyspelandet borde tas bort. 

Självklart  kommer  regler  om  facklig  representation  finnas  med  om  ett

kollektivavtal  sluts,  reglerna gällande detta borde enbart  anpassas för att  inte

störa matchtid eller träningstid. 

För  medbestämmande  borde  MBL kunna  gälla  i  sin  helhet  utan  större

problem, möjligtvis med den ändring som gjorts i fotbollens kollektivavtal där

ett spelarråd införts där arbetsmiljö, ekonomi och personalpolitik kan diskuteras.

Eftersom  det  i  dagsläget  är  väldigt  få  spelare  som  är  heltidsanställda

bandyspelare blir frågan om utbildning och kompetensutveckling för spelarnas

fortsatta arbetsliv efter spelarkarriären betydligt mindre viktig, då i princip alla

spelare har en karriär bredvid bandyspelandet. Årliga utvecklingssamtal likt de

som det stadgas om i de båda andra kollektivavtalen skulle självklart vara bra,

men borde inte vara lika nödvändiga att avtala om inom bandyn. 
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6 Sammanfattande slutsatser och kommentarer

6.1 Ett traditionellt system på en otraditionell arbetsmarknad

Det arbetsrättsliga system som finns i Sverige idag togs fram under 1970- och

1980-talet,  och är framförallt  anpassat för den industriella  sektorn.  Branscher

med  betydande  skillnader  i  upplägg  måste  anpassa  reglerna  med  avtal  eller

kollektivavtal för att systemet ska bli användbart för dem. Professionell idrott är

en bransch där standardreglerna inte passar in på hur spelarna och föreningarna

vill  att  arbetsrätten  skall  fungera  för  dem,  vilket  innebär  att  det  idag  finns

kollektivavtal inom ett flertal elitidrotter i Sverige. För bandyn finns detta inte

än, och trots att det ännu inte lett till några synliga problem finns det många

möjligheter att de kan uppkomma. Antalet professionella bandyspelare är inte

jämförbart med sporter som fotboll och hockey, och heller inte lönenivåerna på

den högsta nivån, men det är ändå en populär sport med betydande publiksiffror. 

6.2 Bandyspelare som arbetstagare

Det finns vissa oklarheter i vad begreppet arbetstagare innebär, och vid en första

anblick är det inte en självklarhet att elitbandyspelare uppfyller de kriterier som

stadgas i motiven till MBL.91 Vissa av de definitioner av begreppet som används

i EU-rätten kan det också finnas tvivel om huruvida bandyspelande uppfyller,

medan andra är väldigt generella och inkluderar i princip alla som utför arbete åt

annan mot betalning. Idag är det dock ostridigt att fotbolls- och ishockeyspelare

är  arbetstagare,  och  det  borde  inte  göras  någon  skillnad  på  dem  och

bandyspelare.  Det  finns  tydliga  skillnader  i  ekonomisk ersättning  och antalet

heltidsproffs i de olika sporterna, men grunderna i vad arbetet innebär och hur

anställningarna  ser  ut  är  väldigt  lika.  Att  standardavtalen  som används  som

anställningsavtal  inom  fotbollen  och  bandyn  dessutom  är  i  det  närmaste

91 § 1 st. 2 MBL utökar definitionen av arbetstagare till icke anställda som ”har en ställning av 
väsentligen samma slag som en anställd.” Detta ger dock inte en ny definition av uttrycket arbetstagare 
utanför den lagen.
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identiska ger än mer stöd åt att bandyspelare likt fotbollsspelare ska ses som

arbetstagare.

6.3 Behovet av ett kollektivavtal

Ett kollektivavtal skulle vara en modernisering av de arbetsrättsliga regler som

används  för  bandyn,  och  göra  spelarnas  anställningsförhållanden  mycket

stabilare.  De  spelaravtal  som  används  som  anställningsavtal  specificerar  en

förutbestämd  kontraktsperiod,  vilket  innebär  att  alla  spelare  anställs  på

visstidskontrakt. Trots att LAS specifikt i § 5 stadgar att en visstidsanställning

enbart kan vara i 2 år innan den övergår till en tillsvidareanställning tillämpas

detta  inte.  Spelarna  och  klubben  fortsätter  agera  som  om  det  handlar  om

visstidsanställningar,  och  avslutar  dem  när  kontraktstiden  går  ut.  Den

automatiska  övergången  till  tillsvidareanställningar  ignoreras.  Detta  får  som

effekt att branschen trots avsaknaden av kollektivavtal agerar som om ett fanns

och var i effekt, i alla fall till stor del. De opraktiska regler i bland annat LAS,

Semesterlagen och Arbetstidslagen som finns ignoreras,  vilket  innebär att  det

inte finns något synligt behov av att införa något kollektivavtal. Det är dock inte

de  synliga  problemen  som  behöver  elimineras,  det  är  möjligheten  till  de

potentiella problem som borde åtgärdas innan de uppkommer.

6.4 Möjligheten till problem

Att  det  inte  uppkommer  några  synliga  tvister  angående  arbetsrättsliga  frågor

inom  bandyn  innebär  inte  att  problemen  inte  finns.  Tvisterna  förblir  dolda

genom  skiljedomar,  vilket  leder  till  att  antalet  problem  som  uppkommer  är

okänt. Det kan vara så att problemen är helt frånvarande, vilket skulle innebära

att systemet som det ser ut idag fungerar,  men det är inte sannolikt.  Jag tror

istället att  de arbetsrättsliga problem varje individuell klubb råkar ut för som

skulle kunna lösas med ett kollektivavtal är så pass få att det inte skulle vara värt
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för dem att själva försöka driva igenom frågan. Inte heller spelarna som råkar ut

för någonting av samma orsak borde vara särskilt många, och det rör sig om

förhållandevis små summor pengar. På grund av detta skapas inte en gemensam

motivation från något håll att jobba för ett införande av kollektivavtal.

Trots det antagligen relativt låga antalet tvister som uppkommer på grund

av  hur  de  arbetsrättsliga  reglerna  ser  ut  för  bandyspelare  är  systemet

problematiskt.  Möjligheten  att  tvister  kan  uppkomma  är  i  sig  ett  problem.

Införandet  av kollektivavtal  för  ishockeyn och fotbollen  ledde inte  till  några

större  förändringar  i  anställningsförhållandenas  upplägg,  men  i  och  med

standardiseringen  av  arbetsrätten  och  en  legalisering  av  det  system  med

visstidsanställningar som användes blev hela systemet mer förutsebart. Bandyn

är inte storleksmässigt eller ekonomiskt jämförbar med fotbollen och ishockeyn

internationellt, och ett standardiserat system skulle inte få lika stor inverkan på

spelarmarknaden som i de båda andra sporterna. Det skulle dock göra att den

marknad som finns, med spelare som flyttar till bland annat den ryska ligan, blev

mer  hanterbar  och  inte  lika  fylld  av  potentiella  problem.  I  ett  ovan  nämnt

hypotetiskt exempel skulle en spelare idag, om hen varit anställd längre än två

år, kunna bryta sitt kontrakt med en svensk klubb, och efter enbart en kortare

uppsägningstid  flytta  till  en  klubb  i  den  ryska  ligan  trots  att  hens  kontrakt

egentligen  löper  flera  år  till.  Detta  är  bara  en  av  de  många  problematiska

situationer som kan uppstå med dagens system, och det vore oerhört fördelaktigt

för klubbarna om den möjligheten försvann.

Dagens system kan lätt utnyttjas av en spelare som varit anställd en längre

tid, till exempel om hen, som i exemplet ovan, vill flytta till en annan klubb. Då

kan  kontraktet  brytas  med  hänvisning  till  att  hen  blivit  tillsvidareanställd

automatiskt  och  enbart  har  viss  uppsägningstid.  En  annan situation  som kan

uppkomma är om spelaren inte vill avsluta anställningen som varat i flera år trots

att  kontraktstiden  gått  ut.  Eftersom  anställningen  då  blivit  en

tillsvidareanställning kommer turordningsreglerna, sakliga skäl för uppsägning

och  återanställningsrätten  fram,  vilket  skulle  kunna  skapa  stora  problem.  På
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samma sätt  kan klubben,  om de har  sakliga  skäl92,  säga upp en spelare  som

nyligen gått över tvåårsgränsen och blivit  tillsvidareanställd,  trots att  hen vill

spela ut den resterande tiden av sitt visstidskontrakt. Även saker som fredsplikt,

löneregler,  semesterregler,  medbestämmande  och  mycket  annat  skulle  i  ett

kollektivavtal kunna regleras för att skapa ett stabilt och förutsebart system som

kan ersätta det nu oklara och potentiellt problemfyllda. 

6.5 Avsaknaden av lön blir ett skyddsvärt intresse

Att inte ha några regler angående lön i ett kollektivavtal kan anses negativt för

de påverkade arbetstagarna, men i fotbollens och ishockeyns kollektivavtal kan

man säga att det istället används som ett slags ”skydd” för de unga spelarna. Att

klubben kan låta dem träna och spela med A-laget utan att vara tvungna att direkt

betala ut lön till dem hjälper till mycket med deras utveckling. Erfarenheten de

får av det är väldigt värdefull, och det skulle bli mycket svårt för klubbarna att

låta lika många spelare få den erfarenheten om det fanns ett tvång att betala ut

lön till alla så fort de flyttas upp till A-laget. 

Detta  ”skydd”  är  antagligen  ingenting  som  LO  skulle  vara  allt  för

förtjusta i, men det är bra för de unga spelarnas utveckling och fortsatta karriär.

Att de får möjligheten att spela på en högre nivå utan att klubben tvingas anställa

dem på samma villkor som elitspelarna borde definitivt ses som ett skyddsvärt

intresse. Fotbollen och hockeyn använder sig av olika system angående detta,

där fotbollen inte har några lönekrav alls medan ishockeyn ger en viss chans för

de unga spelarna att spela med A-laget, men begränsar det till 100 matchminuter.

Ishockeyns lösning kan här ses som en kompromiss mellan de båda sidorna av

diskussionen, spelarna kan få chansen att prova på spel på den högsta nivån, men

skall det ske regelbundet eller under en längre tid måste klubben anställa dem.

Bandyn kanske skulle ha lättast att använda sig av fotbollens helt öppna system,

men om spelarna behöver ytterligare skydd mot att utnyttjas kan en version av

ishockeyns system inkorporeras i kollektivavtalet. Det kan dock bli svårt att göra

92 Vad nu det skulle vara för en bandyspelare.
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om det inte  kopplas samman med någon form av minimilön.  Faran att  unga

bandyspelare släpper allt annat och enbart fokuserar på sporten är dock mindre

än i de båda andra sporterna med tanke på de få karriärmöjligheter som finns för

bandyspelare. Antalet heltidsanställda bandyspelare är ju färre än antalet klubbar

som spelar i den högsta serien.93

Att det är få anställda spelare, och speciellt heltidsanställda sådana, torde

innebära  att  bestämmelser  angående minimilön som används inom ishockeyn

inte skulle passa in i ett avtal för bandyn. De flesta elitspelarna är anställda på

deltidskontrakt, och eftersom det är relativt få spelare som är registrerade som

anställda94 borde  användandet  av  ungdomsspelare  (och  kanske  även  äldre,

mindre  aktiva,  spelare)  vara  ganska  stort  i  de  flesta  klubbar,  både  som

truppspelare och som ersättare åt sjuka eller skadade spelare. Att lämna öppet åt

bandyklubbarna och -spelarna att själva besluta om löner, som inom fotbollen,

skulle troligen passa sporten bäst. 

På grund av den stora uppmärksamhet och negativa publicitet en klubb

skulle få om de hade oskäligt låga löner tror jag personligen inte att det uppstår

några problem på grund av den oreglerade lönen inom varken ishockeyn eller

fotbollen. Det, tillsammans med att i princip alla ishockey- och fotbollsspelare

på elitnivå idag är företrädda av agenter eller andra juridiska ombud gör att de

som avtalspart blir relativt starka. Dessutom är spelarna värdefulla för klubben,

och  deras  spelskicklighet  skulle  kunna  jämföras  med  en  arbetstagare  med

specialistkunskap.  På grund av att  klubben behöver spelarens skicklighet blir

hens  förhandlingssituation  starkare  gentemot  klubben  jämfört  med  en

arbetstagare i  de flesta andra branscher,  där en större nivå av utbytbarhet av

arbetarna finns. 

6.6 Tvistelösning

Idag löses tvister inom bandyn genom skiljedomar. Likt alla sporter som står

93 Lönestatistik november 2014 från Svensk Elitbandy.
94 Lönestatistik november 2014 från Svensk Elitbandy.
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under RF tillämpas deras stadgar angående detta, och inga tvister går därför till

allmän domstol.95 Någon större skillnad i detta förfarande skulle antagligen inte

bli följden av att ett kollektivavtal infördes, det skulle endast bli färre problem

att lösa. Eventuellt skulle dock kostnadsfördelningen för skiljenämnden behöva

göras  om för  att  bättre  passa  bandyns  ekonomiska  nivå.  Eftersom löner  och

ersättningar inom bandyn är betydligt lägre än inom fotbollen och ishockeyn

skulle en tvist rörande till exempel utebliven/oklar lön inte kunna resultera i en

särskilt  stor  ersättning  till  den  vinnande  parten,  och  kostnaderna  för

skiljenämnden och ombud kan mycket väl överstiga den. Detta ger en svårighet

för spelare och klubbar att driva tvister om de rör mindre summor pengar, då de

oavsett vilket resultatet i målet blir kommer förlora pengar av processen. Det kan

i  och  för  sig  vara  bra  att  hålla  tvister  rörande  väldigt  små  saker  ifrån  ett

skiljeförfarande, men det är inte bra om parterna är rädda att tvista enbart på

grund  av  att  de  inte  har  någonting  att  vinna  på  det,  oavsett  hur  självklart

resultatet kan väntas vara. 

Detta  arbete  har  inte  fokuserat  särskilt  mycket  på  tvistefrågan,  främst

eftersom att det skulle kunna resultera i en diskussion som självt skulle kunna

uppta en hel  uppsats.  På grund av detta har  jag inga lösningsförslag för  hur

kostnadsfrågan i  skiljeförfarandet ska kunna bättre anpassas för  bandyn,  men

huruvida det behövs eller inte är oklart. Att systemet idag gör att parterna själva

ska  betala  för  sina  ombudskostnader  är  ett  bra  skydd för  mindre  parter  som

annars kanske skulle bli skyldiga att betala stora summor för motpartens ombud

vid en förlorad tvist. Dessutom har det diskuterats i avsnitt 5.3.8 hur relativt låga

summor det handlar om gällande arvode för skiljenämnden. Detta gällde i och

för  sig  fotbollen,  men  det  finns  ingen  anledning  att  anta  att  bandyns

skiljenämnder skulle vara mer kostsamma. 

6.7 Avslutande kommentarer

Den stora frågan som måste ställas när ett eventuellt införande av kollektivavtal

95 Riksidrottsförbundets stadgar kapitel 2 § 8.

48



för  bandyn  diskuteras  är  huruvida  det  skulle  vara  fördelaktigt  för  sporten.

Eftersom det för närvarande inte är en fråga som drivs aktivt av endera parten

har uppenbarligen inte de kända fördelarna med det ännu övervägt nackdelarna, i

alla fall inte synligt. Att det inte finns någon uttalad vilja innebär dock inte att

den inte ändå finns där. 

Personligen tycker jag att sporten har ett stort behov att ett kollektivavtal,

framförallt  för  att  eliminera  riskerna  för  de  problem  som  kan  uppstå  om

lagreglerna faktiskt tillämpas av någon, men det skulle även hjälpa till att föra

sporten framåt. 

Det  är  noterbart  att  det  idag  är  bandyförbundet  som  eventuellt  är

intresserade av iden att införa ett kollektivavtal för spelarna, och inte spelarna

själva. Det finns ingen specifik arbetstagarorganisation för bandyspelare,  men

det skulle kännas naturligare om de fackförbund som representerar ishockey-

och fotbollsspelare var de som främst ville införa ett kollektivavtal. De har inte

ställt sig emot detta på något sätt,  men de har inte visat någon aktiv vilja att

genomföra  det.  Det  skulle  innebära  stora  fördelar  både  för  klubbarna  och

spelarna  att  införa  kollektivavtal,  och  framförallt  skulle  risken  att  tvister

uppkommer minska betydligt. De tvister som (eventuellt) har uppkommit hittills

gällande de frågor som skulle kunna lösas genom kollektivavtal syns dock inte,

vilket kan vara en bidragande orsak till att inget hittills gjorts. Att det dessutom

rör en relativt liten mängd spelare, som på grund av sin skicklighet sitter som en

stark avtalspart i förhandlingarna, innebär att arbetstagarorganisationens syfte att

skydda dem och hjälpa dem gentemot arbetsgivaren blir mindre relevant. När

arbetsgivaren  och  den  anställde  står  som  relativt  likvärdiga  parter  i  ett

anställningsförhållande, eller i alla fall i förhandlingarna inför ett sådant, behövs

det skydd arbetstagare får av ett fackförbund inte längre i samma utsträckning.

En relation mellan införandet av kollektivavtal och storleken på idrotten

kan ses både i de sporter som har infört kollektivavtal och i bandyn som ännu

inte gjort så. För fotbollen och ishockeyn växte sporterna som arbetsmarknad

och  blev  så  stora  att  ett  kollektivavtal  blev  nödvändigt  för  att  få

anställningssystemet  att  fungera.  Med det  stora  antalet  professionella  utövare
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som finns inom fotboll  och ishockey, skulle inte de problem som är möjliga

inom  bandyn  gå  att  undvika  utan  befintliga  kollektivavtal.  Tvister  skulle

uppkomma regelbundet, och uppmärksammas betydligt mer än om de nu sker

inom  bandyn,  på  grund  av  sporternas  ekonomiska  storlek  och  den

uppmärksamhet detta då skulle få i media. Dessutom är de svenska reglerna i

LAS inte möjliga att tillämpa om den svenska marknaden för spelare ska kunna

fungera  tillsammans  med  de  i  andra  länder,  framförallt  inom  fotbollen,  då

spelarförsäljning är en stor del av idrottens arbetsmarknad. För bandyn kanske

denna teori inte stämmer, den är inte lika stor som fotbollen eller ishockeyn var

när de införde kollektivavtal. Dock kanske det för bandyn kan fungera åt andra

hållet. Kanske kan ett införande av kollektivavtal låta bandyn växa tillräckligt

mycket  för  att  behovet  av  det  skall  komma i  efterhand.  En  stabilisering  av

arbetsmarknaden borde åtminstone inte kunna få en negativ effekt för storleken

av  sporten.  Att  systemet  dessutom  då  inte  skulle  bygga  på  alla  parters

ignorerande av de regler som egentligen gäller, är ju också fördelaktigt.
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