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I 

 

Sammanfattning 
Idrotten fyller en stor och viktig funktion i dagens samhälle; den inspirerar och motiverar till 

ett gott uppförande vilket bidrar till att främja den svenska folkhälsan. Det finns ingen 

lagreglering som undantar idrottslig verksamhet från den allmänna regleringen om 

skadeståndsansvar och försäkring. Våld inom idrotten har generellt sett en högre toleransnivå 

än i samhället i övrigt. Ett av syftena med denna uppsats är att i viss mån utreda hur detta är 

möjligt. Den främsta anledningen kan sägas vara det förmildrande samtycket. För att kunna 

kräva skadestånd i samband med idrottslig aktivitet krävs det att handlingen är av oförsvarlig 

natur. Samtycket ses som en av de grunder som brukas nämnas vid bortfall av 

skadeståndsansvar. Utgångspunkten i arbetet har varit att klargöra reglerna för 

skadeståndsansvar för att sedan övergå till att beskriva de försäkringsregler som har ett nära 

samband med de skadeståndsrättsliga reglerna. Avslutningsvis presenteras en genomgång av 

idrottens inverkan på samhället i stort. Syftet med detta har varit att klargöra när gränser 

överskrids inom idrotten i och med samtycket, samt på ett lättförståligt sätt visa den nära 

relation som finns mellan skadestånd, idrott och försäkring. 

 

 

 

 

 

 

  



II 

 

Abstract 
Sport plays a large and important function in society; it inspires and motivates individuals to 

good behavior which helps to promote the Swedish public health. There is no statutory 

regulation that exempts sporting activities from the general rules on liability and insurance 

law. Violence in sport has generally a higher tolerance level than in the rest of society. One 

aim of this thesis is to some extent investigate how this is possible. The main reason is 

arguably the mitigating consent. To claim damages in connection with athletic activity 

requires the action is of indefensible nature. Consent is considered one of the reasons usually 

mentioned as loss of liability. The starting point of this thesis has been to clarify the rules on 

liability and then proceed to describe the insurance rules that are closely related to the tort law 

rules. Finally, a review of the sport's impact on society is presented. The purpose of this thesis 

has been to clarify when limits are exceeded in sports, with consent and in a accessible way 

illustrate the close relationship between fault, sport and insurance.  
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1. Inledning 
Förekomsten av idrottsrelaterade mål i den allmänna domstolen är ovanliga. Det väcker en 

nyfikenhet angående vad detta kan bero på. Idrotten har ett eget regelverk och varje idrott har 

anpassat sitt regelverk så att det passar för att stävja idrotten i fråga. Fotbollen har länge 

hävdat sitt självbestämmande och anser att statlig inblandning inte är nödvändig.  

De skadeståndsrättsliga reglerna bygger på ett antal rekvisit och för att ett skadestånd ska utgå 

krävs det att alla dessa är uppfyllda. De skadeståndsregler som vi har idag skulle inte fungera 

på ett tillfredsställande sätt om det inte vore för de regler som gäller för försäkringar i 

samband med ett skadeståndsfall. Försäkringens uppgift är att verka som en trygghet för 

människor, både till dem som kan bli skadeståndsskyldiga men även till de som utsätts för 

skada. Försäkringen har för avsikt att framförallt ersätta den skadelidande ekonomiskt.  

Inom fotbollen är det vanligt att en spelare är försäkrad genom en allmän gruppförsäkring. 

Många vet inte att denna försäkring endast är en grundförsäkring och för att vara helförsäkrad 

vid skada bör en spelare teckna en individuell tilläggsförsäkring.  

Utövandet av fotboll innebär att man självmant utsätter sig för ett risktagande, både i form av 

fysiska men även psykiska skador och påfrestningar på kroppen. Som vid övrig idrott 

tolererar samhället generellt sett en högre grad av våld än vad som annars är tillåtet. Detta kan 

tyckas anmärkningsvärt då idrotten har ett samhällsansvar mot ungdomar att fostra dem till 

goda medborgare. I fotbollen ingår ett naturligt kampmoment, det vill säga i spelet ingår det 

att tacklas. Men vart går gränsen för vad som är tillåtet eller inte? Många känner igen 

uttrycket ”ger man sig in i leken får man leken tåla”, och till viss del är det även så. Men när 

övergår spelets regler till något annat som leder till att staten borde ingripa?  
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1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa och visa på svårigheter gällande relationen mellan 

skadestånd och försäkring inom idrotten. Uppsatsen ska även i viss mån utreda förekomsten 

av friskrivningar gällande idrotter som klassas som ”högriskidrotter”. 

För att uppfylla syftet har uppsatsen för avsikt att belysa följande frågeställningar: 

 Hur ser regleringen ut gällande skadestånd? 

 Vari ligger problematiken med att starta processer om skadestånd inom idrotten?  

 Vad innebär försäkringsavtalslagen och vad har lagen för relevans gällande skador 

inom fotbollen? 

 Hur kan det komma sig att våldet inom idrotten har en högre toleransnivå än i 

samhället i övrigt? 

 Hur långt sträcker sig det förmildrande samtycket? 

 Vad innebär fotbollens eget regelverk och kan det i vissa fall anses berättigat att låta 

staten lägga sig i detta? 

1.2 Avgränsning  
Uppsatsens har avgränsats genom att inte närmare fördjupa sig i frågor angående sakskada 

och ren förmögenhetsskada. Uppsatsen behandlar inte heller uppsåt i samband med 

skadestånd i någon större utsträckning. Vidare har inte det strikta ansvaret behandlats 

eftersom det saknar relevans för denna uppsats. Uppsatsen har i avsnittet om försäkring 

studerat försäkringsbolags olika försäkringsvillkor. Bolagen som studerats är IF 

Skadeförsäkring, Folksam, Trygg-Hansa, Länsförsäkringar och Vesta Försäkringar. 

Genomgången har begränsats till de villkor som behandlar olycksfall och plötsliga 

oförutsedda händelser så som skador i samband med idrott.   

1.3 Metod 
Vid framställningen av detta arbete kommer den traditionella juridiska metoden att användas. 

Detta innebär att studera relevant material från lag, förarbeten, rättspraxis, doktrin samt 

artiklar.  

Studien inleddes med en litteratursökning vid Luleå Tekniska Universitetsbibliotek. 

Universitetsbibliotekets sökmotor Lucia har använts för att söka relevant litteratur. Sökord 

som har använts är: idrott, sport, fotboll, juridik, försäkring, skadestånd och friskrivning. 

Artikelsökning har gjorts via bibliotekets hemsida och samdatabaser.  

I delen om vilka individer och idrotter som omfattas av försäkringar i högriskidrotter har en 

studie gjorts av olika försäkringsbolag och deras försäkringsvillkor samt därefter en 

jämförelse dem emellan. Studien vill visa om bolagen har en uttalad idrottsförsäkring eller om 

det finns en annan försäkring som kan likställas med en idrottsförsäkring samt om 

tilläggsförsäkringar blir aktuella vid aktivt idrottsdeltagande. Kontakt har tagits via telefon 

med valda försäkringsbolag.  
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2. Skadeståndslagen 

2.1 Bakgrund 
Den huvudsakliga regleringen inom skadeståndsrätten återfinns i Skadeståndslagen (SkL) 

(1972:207). I skadeståndslagen presenteras de grundläggande reglerna kring 

skadeståndsskyldighetens uppkomst, skadeståndsberäkning samt jämkning av skadestånd
1
. 

Skadeståndslagen är en allmän lag och ska därför tillämpas i enlighet med lagens första 

paragraf, SkL 1:1; 

”… om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranleds av avtal eller i övrigt följer av 

regler om skadestånd i avtalsförhållanden.” 

Skadeståndslagens regler blir aktuella i fall där det går att utesluta att inte annan speciallag 

ska tillämpas. Finns reglering i speciallag ska den tillämpas före skadeståndslagen. 

Skadeståndslagen är dispositiv, det innebär bland annat att avsteg från skadeståndslagens 

reglering kan göras genom slutande av avtal. Skadeståndsersättning i enlighet med 

skadeståndslagen innebär att en ekonomisk ersättning ska utgå till en person som råkat ut för 

skada och försätta den i samma ekonomiska situation som om skada aldrig inträffat. I vissa 

fall krävs det att domstolen gör en praktisk tolkning av skadeståndsreglernas ordalydelser. 

Domstolen använder sig i dessa fall utav skadeståndslagens förarbeten, genom förarbetena får 

domstolen konkreta exempel och tillämpningshänvisningar på hur lagen ska tolkas
2
. 

Domstolen anser att svårigheten vid tolkning ligger i att det finns för lite konkret i själva 

lagtexten, de behöver hjälp med att definiera allmänna begrepp så som uppsåt, oaktsamhet 

och kausalitet
3
.  

Skadeståndslagen anses ha två grundläggande syften, för det första ska de skadeståndsrättsliga 

reglerna verka förebyggande och för det andra ska de ha en reparerande verkan.  

Det första grundläggande syftet med skadeståndslagen är att den ska verka förebyggande, med 

andra ord preventivt. Målet med att verka förebyggande är att människor vid hot om 

skadestånd ska bli mer uppmärksamma och aktsamma för sina handlingar. Den preventiva 

verkan vill påverka människor till att visa hänsyn. De ska själva se till att lägga ner kostnader 

på förebyggande åtgärder för att undvika händelser som skulle kunna leda till ett 

skadeståndsanspråk
4
. Tanken med prevention bygger på tanken att en skada kan förebyggas 

om en människa är medveten om risken och blir då skadeståndsskyldig om denna uppträtt 

oaktsamt
5
. I samband med det förebyggande syftet kan någon vid risk för skadeståndsanspråk 

teckna en försäkring. Försäkringen är en så kallad ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen 

brukar i vanliga fall ingå i hemförsäkringen eller i annan konsumentförsäkring
6
. Försäkringen 

kan i viss mån försvaga det förebyggande syftet genom att en person vid tecknandet av en 

försäkring kan känna sig trygg ekonomiskt. Försäkringsbolagen påpekar i sådana situationer 

att det i viss mån föreligger en avskräckande faktor genom att försäkringsbolaget ålägger 

försäkringstagaren att betala en så kallad självrisk
7
.  

                                                 
1
 Radetszki, M.(2005)s.10 

2
 Radetszki, M.(2005)s.10 

3
 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.30 

4
 Bengtsson, B., Strömbäck, E(2006)s.19 

5
 Agell, A. Malmström, Å(2007)s.331 

6
 Bengtsson, B. (2005)s.73 

7
 Radetszki, M.(2005)s.9 
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Det andra grundläggande syftet med skadeståndslagen är att den ska verka reparativt, alltså 

reparerande
8
. Det innebär att en skadelidande, om det är möjligt, ska få sin skada ersatt och 

därigenom bli kompenserad ekonomiskt för sin förlust
9
. Ersättningsmöjligheterna enligt 

skadeståndslagen gäller både egendom och personskada. Ersättningen har för avsikt att 

försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som om skada aldrig inträffat. 

Genom en jämförelse av de två grundläggande syftena som skadeståndslagen anses besitta, 

har det reparativa syftet ansetts starkare än det preventiva. Lagstiftaren har betonat den 

ekonomiska betydelsen som den största
10

. Vid tecknandet av en ansvarsförsäkring förstärks 

det reparativa syftet genom att den skadelidande inte blir lika utsatt som tidigare om den 

skadevållande inte skulle ha möjlighet att själv betala ersättningen
11

. Detta på grund av att 

försäkringsbolaget går in och står för den risken.  

Skadeståndslagen behandlar frågor rörande inom- och utomobligatoriska 

kontraktsförhållanden. Det gäller att skilja på dessa. Inomkontraktsförhållande gäller då en 

förpliktelse kan stödja sig på ett avtal eller annat fordringsförhållande mellan parter. 

Skadeståndslagens regler blir aktuella om det i inomkontraktsförhållande föreligger ett 

avtalsbrott
12

. Ett exempel kan vara att en spelare och en klubb i kontraktet har kommit 

överrens om att spelaren till exempel inte får hålla på med utförsåkning då detta innebär en 

stor skaderisk. Om spelaren trots allt åker utförsåkning och skadar sig, kan klubben begära 

skadestånd enligt skadeståndslagen. Skadeståndsanspråket baseras på att spelaren begått ett 

avtalsbrott och att det för klubben innebär en ekonomisk förlust när spelaren inte kan utföra 

den arbetsuppgift han är anställd till att utföra, att spela fotboll. Exemplet ovan gäller under 

förutsättning att situationen gällande skadestånd inte regleras av själva avtalet mellan klubben 

och spelaren. 

Utomobligatoriska kontraktsförhållanden föreligger då parterna inte står i 

kontraktsförhållande till varandra. Om det exempelvis på fotbollsplanen skulle inträffa att en 

spelare tacklar en annan och spelaren som blir tacklad skadar sig, har inte kravet på 

skadestånd någon grund i något avtal
13

. Den kvantitativa största posten inom de 

utomobligatoriska förhållandena är personskador.  

Det följande avsnittet kommer att beskriva de objektiva förutsättningarna för ansvar, för att 

om möjligt ge en lättare förståelse av den skadeståndsrättsliga regleringen. Meningen är att 

upplysa läsaren om vikten av förhållandet mellan ansvarsförsäkring och skadestånd. 

Utbredningen av försäkringar vid skadevållande handlingar har lett till att försäkringarna mer 

och mer börjat fylla skadeståndsrättens funktion när det gäller ersättning vid skada. 

Bedömningen av ersättning baseras på de skadeståndsrättsliga bedömningsgrunderna. En 

grundläggande betydelse för bedömningen av skadestånd är att kunna fastslå vem som är 

skadeståndsskyldig och i vilka fall någon kan erläggas ett skadeståndskrav. Bedömningen för 

att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger sker genom att ta ställning till de objektiva och 

subjektiva rekvisiten för ansvar. I en bedömning av ett skadeståndsfall gäller det att först ha 

klart för sig vad de objektiva förutsättningarna är för att sedan övergå till en bedömning av de 

subjektiva. Skadestånd kan endast utdömas under förutsättningen att varje 

                                                 
8
 Bengtsson, B., Strömbäck, E(2006)s.19 

9
 Agell, A. Malmström, Å(2007)s.331 

10
 Bengtsson, B., Strömbäck, E(2006)s.20 

11
 Radetszki, M.(2005)s.9 

12
 Radetszki, M.(2005)s.9 

13
 Radetszki, M.(2005)s.10 
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ansvarsförutsättning anses uppfylld. Är inte alla ansvarsförutsättningar uppfyllda föreligger 

ingen skadeståndsskyldighet. 

2.2 Objektiva förutsättningar för ansvar 
En central del av skadeståndsrätten är indelningen i objektiva och subjektiva förutsättningar 

för ansvar. Objektiva förutsättningar är de rent faktiska omständigheterna. Inom de objektiva 

förutsättningarna ryms skada, presumtivt ansvarsobjekt, aktiv handling eller 

ansvarsgrundande passivitet, adekvat kausalitet och ej objektiv ansvarsfrihetsgrund. För att 

skadeståndsansvar ska föreligga enligt dessa grunder krävs det att handlingen som lett till 

skada inte accepteras av den allmänna rättsordningen. När det gäller bedömningen av de 

objektiva förutsättningarna tas ingen hänsyn till en persons individuella egenskaper
14

. 

Förutsättningarna påverkas inte av huruvida skadevållaren insett eller borde insett att den inte 

skulle göra skada.  

2.2.1 Skada  
En grundläggande förutsättning för att ett skadeståndsansvar ska bli aktuellt är att det 

föreligger en skada. Det kan tyckas uppenbart att skada måste ha inträffat för att skadestånd 

ska utgå, men skadebegreppet måste stämma överens med de speciella regler som gäller för 

de olika typerna av skador. Inom skadebegreppet nämns; personskada, sakskada, ren 

förmögenhetsskada och kränkning
15

. I denna uppsats kommer personskada samt kränkning att 

belysas vidare, medan sakskada och ren förmögenhetsskada endast kommer att beröras 

flyktigt eftersom det inte finns någon tydlig relevans för dessa typer av skador inom idrotten.  

Definitionen på personskador är fysiska och psykiska skador som kan uppkomma på och i 

människokroppen. Exempel på personskador i form av fysiska skador är brutna ben, sår, 

sjukdom och invaliditet. Exempel på personskador i form av psykiska skador är depressioner 

och olika chocktillstånd
16

. Ersättning vid personskada omfattar kostnader som uppstod i 

samband med skada, såsom sjuktransport och sjukvårdskostnader. Vid personskada har den 

skadelidande också rätt till ersättning för inkomstförlust om personen varit tvungen att vara 

långvarigt borta från sitt arbete
17

.   

Personskador är den typen av skador som är vanligast förekommande och de är också den 

typen där de sammanlagda förlusterna utgör ett viktigt samhällsproblem
18

. De blir socialt 

betydelsefulla eftersom de hänger ihop med den mänskliga välfärden. Rättspraxis kring 

personskador är omfattande och detta har lett till en utveckling av arbetsgivarnas 

oaktsamhetsbedömning samt principalansvar. Skadeståndskrav vid personskada gäller endast 

under den förutsättningen att skadevållaren orsakat skadan genom uppsåt eller oaktsamhet.  

Kränkning innebär att någon framkallar känslor av visst slag hos någon annan, det kan handla 

om rädsla, obehag, skam eller förnedring
19

. Begreppet är mycket vidsträckt och det har lett till 

att kränkningar enligt SkL är vanligt förekommande
20

. Grundläggande för att skadestånd ska 

utgå i samband med kränkning är att kränkningen måste förorsakats genom en brottslig 

                                                 
14

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.107 
15

 Radetszki, M.(2005)s.15 samt Agell, A. Malmström, Å(2007)s.333f 
16

 Radetszki, M.(2005)s.16 
17

 SkL 5:1 
18

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.51 
19

 Radetszki, M.(2005)s.17 
20

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.79 
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handling. Kränkningen måste ha gjort angrepp på den personliga integriteten, personens 

frihet, frid eller dennes ära
21

. Det kan handla om brott som misshandel, vållande till 

kroppsskada samt våld mot tjänsteman. Det grundläggande kravet på brottslig handling är 

dessvärre inte tillräckligt för skadestånd, utan kränkningen måste också ha varit av allvarlig 

art
22

. Bestämmelsen om kränkning gäller bara de brott då någon angriper den skadelidandes 

personliga integritet, de behöver inte nödvändigtvis vara uppsåtliga. Rätten till skadestånd för 

kränkning påverkas nödvändigtvis inte om den skadevållande har dömts för brott eller inte. 

Enligt lag utgår endast ersättning vid allvarlig kränkning och dit sägs de flesta våldsbrott 

räknas. Ibland har även ringa misshandel som skett under former där de uppmärksammats lett 

till ansvar. Vad som utöver dessa kan räknas som en allvarlig kränkning får med hjälp av 

omständigheterna från fall till fall behandlas individuellt
23

.  

Sakskador är fysiska skador på fast egendom och lösa föremål
24

. Exempel på sådana skador är 

nedbrunna byggnader och förgiftade matvaror. Ren förmögenhetsskada kan gå under 

samlingsnamnet fristående ekonomisk skada och utgörs bland annat av försämrat 

rörelseresultat och inkomstförlust
25

. För att en skada ska kategoriseras som en ren 

förmögenhetsskada ska det ske utan samband med varken person- eller sakskada. 

2.2.2 Presumtivt ansvarsobjekt 
För bedömningen om en skada kan grunda skadeståndsskyldighet krävs det att någon har 

orsakat skada. Det måste i ett skadeståndsfall vara möjligt att kunna peka ut någon som är 

ansvarig, det kan vara en eller flera fysiska personer såväl som en eller flera juridiska 

personer
26

. Det presumtiva ansvarsobjektet är en viktig del av bedömningen eftersom det är 

en av förutsättningarna för att skadestånd ska kunna utgå. En skadeståndstalan måste kunna 

riktas mot någon, vilket inte hindrar att talan riktas mot fler än en. Skadeståndsansvaret är helt 

individuellt, så även om det är flera personer inblandade i ett mål ska varje part utredas 

separat
27

. Är flera skadevållare att anse som skadeståndsskyldiga är de solidariskt ansvariga 

för skadan, detta enligt SkL 6:4. Den som betalar skadeståndet får sedan kräva de andra på 

ersättning enligt principen om regressrätt. Finns ingen att ställa till svars för skadan kan inte 

skadeståndsersättning utgå. Då avslutas utredningen med motivering att skadan inte kan 

avhjälpas genom skadeståndsersättning
28

.  

2.2.3 Aktiv handling/ansvarsgrundande passivitet 
Den svenska rätten genomsyras av allmänrättsligt kända principer. Två centrala principer 

inom skadeståndsrätten är principerna om aktiv handling och ansvarsgrundande passivitet. 

Grunden om att skadeståndansvar förutsätter aktiv handling har ett undantag. Det gäller fall 

där en ansvarsgrundande passivitet kan ådra skadeståndsskyldighet. Den ansvarsgrundande 

passiviteten innebär att den som gör skada har en plikt att handla på ett sådant sätt att skada 

inte uppstår
29

. Huvudregeln är att man inte får agera på ett sådant sätt att handlingen får 

konsekvensen av person eller sakskada. För att ansvarsgrundande passivitet ska bli aktuellt 

                                                 
21

 Bengtsson, B., Strömbäck, E(2006)s.61 samt Radetszki, M.(2005)s.39 
22

 Bengtsson, B., Strömbäck, E(2006)s.60 
23

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.79 
24

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.103f 
25

 Radetszki, M.(2005)s.17 
26

 Radetszki, M.(2005)s.17 
27

 Radetszki, M.(2005)s.18 
28

 Radetszki, M.(2005)s.18 
29

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.110f 
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måste handlingsplikt finnas uttryckligt föreskriven i lag
30

. Om man inte ingriper i en händelse 

där det finns en plikt att ingripa kan det medföra att underlåtenheten leder till 

skadeståndsansvar. Exempel på handlingsplikt är enligt FB 6:2 när föräldrar har en 

tillsynsplikt över sina barn. Sammanfattningsvis krävs det således att handlingen är utförd 

genom en aktiv handling eller genom ansvarsgrundande passivitet för att någon ska kunna bli 

skadeståndsansvarig
31

.   

2.2.4 Adekvat kausalitet 
Uttrycket adekvat kausalitet är en sammankoppling mellan två olika bedömningar och det är 

viktigt att de inte blandas ihop. Bedömningen utgår i första hand utifrån ett ställningstagande 

av kausaliteten och adekvansen i andra hand.  

Kausaliteten ska belysa om det föreligger ett orsakssamband. Orsakssambandet ska vara 

tydligt mellan den uppkomna skadan och det presumtiva ansvarsobjektets handlande. 

Sambandet kan gälla det presumtiva ansvarsobjektets aktiva handlande eller passivitet på ena 

sidan och uppkommen skada på den andra. Orsakskravet hör till de ansvarsförutsättningar och 

de allmänt gällande principer som gäller för fastställande av skadeståndsskyldighet
32

. 

Förutsättningen för att kausaliteten ska bli aktuell är om det presumtiva ansvarsobjektets 

handling är orsaken till skada. Orsaksbegreppet omfattas av två olika synsätt: tillräcklig och 

nödvändig förutsättning för skada
33

. Huvudregeln för att ett orsakssamband ska anses 

föreligga mellan två händelser är när den ena händelsen utgör tillräcklig eller nödvändig 

grund för att händelse nummer två kommer att inträffa. Det vill säga att skadan som inträffade 

inte skulle ha inträffat om den skadevållande handlat på ett annat sätt. Orsakssambandet kan 

beskrivas med följande exempel:  

Spelare A har i en närkamp gått med dobbarna före mot spelare B:s smalben. Följden 

blir att spelare B:s smalben går av. Här ser vi alltså att det finns ett orsakssamband 

mellan att spelare A går med dobbarna före och att spelare B:s bryter sitt smalben.  

Bedömningen av adekvansen innebär ett ställningstagande utifrån huruvida skadorna som 

uppkommit kan anses vara en beräknelig följd av den skadegörande handlingen. Om kravet 

för orsakssamband endast skulle begränsas till kausaliteten skulle skadans storlek kunna bli 

enorm
34

. Grunden i en adekvansbedömning ligger i att även om en person handlat uppsåtligt 

eller oaktsamt går det inte att betunga människor till risken att få ersätta slumpmässiga 

följder
35

. För att minska risken för detta så finns utöver kravet på kausalitet samtidigt ett krav 

på adekvans. Adekvanskravets funktion är att sätta en tydlig gräns för vad som är 

skadeståndsansvarets omfattning
36

. Omfattningen av skadeståndsansvaret i dessa fall kan 

endast gälla vid skador som anses vara normala, typiska och förutsägbara. För att belysa 

adekvansbegreppet kan tidigare exempel utökas enligt följande:  

Spelare B blir hämtad av ambulans och körd till sjukhus. På sjukhuset infekteras spelare 

B:s ben av köttätande mördarbakterier. För att få stopp på infektionen måste spelare B:s 

ben amputeras vid knät. Sannolikheten för att detta är en normal följd av spelaren A:s 

                                                 
30

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.112 
31

 Radetszki, M.(2005)s.19 
32

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.198 
33

 Radetszki, M.(2005)s.22 
34

 Radetszki, M.(2005)s.26 
35

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.202 
36

 Radetszki, M.(2005)s.26 
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handlande är att anse som liten. En skadeståndstalan om ersättning för personskada 

gentemot spelare A skulle troligtvis ogillas på grund av bristen på adekvans. Frågor om 

adekvans uppstår oftast i det fall där det i övrigt är osäkert att bestämma om skadestånd 

ska utgå eller inte, ett exempel är när den ena parten har motsatt sig att vållande förelåg 

vid skada
37

.  

2.2.5 Ej objektiv ansvarsfrihetsgrund 
Det finns regler som kan medföra att det presumtiva ansvarsobjektets handlande kan få 

ansvarsbefriande verkan. Enligt Brottsbalken (1962:700) 24 kap gäller ansvarsbefrielse vid; 

nöd, nödvärn, tjänsteplikt och samtycke
38

. Dessa är exempel på situationer där det kan anses 

skäligt att tillfoga någon annan skada, omständigheter som kan befria från skadeståndsansvar.  

I denna uppsats kommer fokus ligga på samtycket, då samtycket kan anses högst relevant i 

idrottsliga sammanhang. Samtycket aktualiseras då den skadelidande ansetts samtyckt till viss 

risk för skada.  

2.3 Samtycke 
Samtycket regleras genom BrB 24:7. Ordet samtycke kommer från den romerska rätten 

”volenti non fit iniuria”
39

 som betyder att ”inget orätt har begåtts mot någon som har 

samtyckt till vad man gör”. Förarbeten till BrB 24:7 talar om misshandel och samtycke inom 

bland annat lek och idrott.  

”Inom idrott är det godtagbart att säga att en högre grad av våld accepteras på 

grund av samtycke. Inom många idrotter är det ofrånkomligt att deltagare utsätts 

för våld i stridens hetta. I boxning utgör själva uppsåtliga misshandeln den 

centrala delen av sporten. Det finns idrotter där regelöverträdelser ingår i 

sporten och där dessa kan leda till personskada, ett sådant exempel är fotbollen. 

Den som deltar i dessa sporter är vanligen medveten om risken för skada. Men 

detta innebär inte per automatik att det generellt går att säga att någon godtar 

risk för skada i det enskilda fallet”
 40

.  

Samtycket är en av de grunder som leder till bortfall av skadeståndsansvar
41

. Samtycket kan 

vara uttryckligt eller underförstått. Har ett samtycke givits uttryckligen medför det att en 

person gett sitt medgivande till att lida en bestämd skada
42

. Det kan till exempel handla om en 

fotbollsspelare som på fotbollsplanen blivit svårt skadad och behöver opereras på sjukhus. 

Patienten måste ge sitt samtycke till operation, detta är en förutsättning för att operationen ska 

utföras. Det uttryckliga samtycket kan även omfatta risk för skada. Det kan handla om att en 

fotbollsspelare lider av pollenallergi och ska under en viss tid vid fotbollsspel prova ut ett nytt 

läkemedel för sin allergi
43

. Spelaren måste i detta fall samtycka till utprovningen eftersom det 

handlar om att göra en vetenskaplig undersökning. Det underförstådda samtycket innebär att 

                                                 
37

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.203 
38

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.119 
39

 Rättsliga principen att en som medvetet och frivilligt samtycker till och tar på sig en risk (till exempel genom 

att delta i en potentiellt farlig sport) inte kan begära ersättning för den skada eller skada till följd av det. Latin för 

att en villig person är det inte ett fel. http://www.businessdictionary.com/definition/volenti-non-fit-injuria.html 

100412 
40

 Prop 1993/94:130 s.40 
41

 Bengtsson, B. (1962)s.33 
42

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.123 
43

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.123 
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samtycke inte har givits uttryckligen, men att det framgår av omständigheterna att ett 

samtycke har getts. Exempel inom idrotten är att en idrottsaktiv är medveten om att skada kan 

inträffa genom deltagande men väljer ändå att utsätta sig för risken. En förutsättning för att 

samtycke ska bli ansvarsbefriande är att det sker i handlingsögonblicket. Vid till exempel 

boxning har den ena boxaren inte rätt att fortsätta slå sin motståndare om denne har gett upp 

matchen
44

.  

När det kommer till frågan om samtycke gäller det att ta ställning till i vilken omfattning 

graden av våld är acceptabel. Hur långt, med tanke på de omständigheter som föreligger, får 

samtycket sträcka sig? Och hur långt säger lagen att samtycket får verkan?  Lagens förarbete 

om ansvarsbefrielse i och med samtycke talar om att gränsen för samtycke vid kroppsskada i 

princip går mellan ringa misshandel och normalgraden av misshandel
45

. I undantagsfall säger 

förarbetena att det kan vara tillåtet att sträcka gränsen för samtycket till den övre gränsen för 

ringa misshandel. Regeringen har sagt att;  

”en gärning, som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas, ska utgöra 

brott endast om gärningen med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den 

medför, dess syfte och övriga omständigheter är oförsvarlig”
46

.  

Samtycket omfattar alltså inte handlingar av oförsvarlig natur, det gäller exempelvis svår 

kroppsskada och mord
47

. Vid uppsåtlig skada är handlingen vanligen belagd med straff, det 

grundar sig i det allmänna straffrättsliga ansvaret och skadans art kan säga omfattas av 

straffrättsliga sanktioner. Skillnaden enligt doktrin sägs vara om brottet är grovt och förlusten 

liten blir straffet det primära. Är det å andra sidan så att brottet är litet och skadan stor ska 

vikten läggas vid de skadeståndsrättsliga konsekvenserna av straffreglerna
48

. Straffrätt och 

skadeståndsrätt förhåller sig ofta till varandra, exempelvis då skadestånd utgår till följd av ett 

brott. En illustration av sambandet mellan rättsligt straff och skadestånd kan ges genom RH 

1995:23:  

I detta fall blir en fotbollsspelare under pågående match slagen i ansiktet av en 

motspelare. Domstolen har klassat slagen i ansiktet som misshandel. Misshandeln har 

gett bestående skador på motspelaren och gärningsmannen döms till fängelse och 

skadestånd.  

Under perioden för då uppsatsen skrevs inträffade två händelser i fotbollsspel av liknande slag 

men som fick olika utgång. Dessa belyser skillnaden på sanktioner beroende på uppkommen 

skada.  

För det första gäller det matchen mellan Norrköping och Brage den 26 april 2010. 

Händelsen som inträffade i matchen var att en Norrköpingsspelare går med dobbarna 

före in i en närkamp. Vid kontakt med Bragespelaren (motståndaren) går dennes ben av. 

Norrköpingsspelaren utvisas och utvisningen klassas som grov. Vid grov utvisning har 

domaren i matchen uppgift att skicka en rapport till disciplinnämnden inom 

fotbollförbundet. De ska i sin tur ta beslut om vilken sanktion som blir aktuell för 

spelaren som blivit utvisad.   
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Händelse nummer två inträffade i matchen mellan Mjällby och Helsingborg, även den spelad 

26 april 2010.  

En Helsingborgsspelare går med dobbarna före in i en närkamp och gör illa en 

Mjällbyspelare. Spelaren undkom i detta fall attacken och kunde fortsätta matchen. 

Helsingborgsspelaren utvisades, denna utvisning ansåg domaren inte kunde 

karaktäriseras som grov och behövde därför inte skriva en rapport till disciplinnämnden.   

Det är tillfälligheter som gjort att dessa situationer haft olika utgångar. De två senaste 

händelserna är i sig i stort sätt lika, en spelare går in i en närkamp med viljan att erövra bollen. 

I det ena fallet går motståndarens ben av och i den andra situationen blir följden att spelaren 

kan återuppta spelet i matchen. Sanktionen för de båda händelserna blir densamma, utvisning, 

men med den skillnaden att utvisningen när det gäller den första händelsen är att anse som 

grov. Vid grov utvisning blir en spelare avstängd tills beslut har tagits av fotbollens 

disciplinnämnd, en direkt utvisning innebär endast automatisk avstängning i nästkommande 

match
49

. Utslaget från disciplinnämnden i ärendet gällande den grova utvisningen blev 

avstängning för spelaren under en bestämd tid. Nämnden menade att spelarens brutala 

uppförande varit orsaken till skada på motståndaren.    

Samtycket sträcker sig endast så långt som till deltagande under match. Inom idrotten blir 

svårigheten att fastställa vad som är att anse som uppsåtlig handling. Praxis på idrottsområdet 

säger att där domstolen funnit att den tilltalade inte är skyldig betyder inte det direkt att 

skadestånd inte kan utgå, men sannolikheten att skadestånd skulle utgå är mycket liten. Inom 

straffrätten måste domstolen kunna fastställa att uppsåt förelegat vid skadestillfället, medan 

skadestånd kan utgå om det går att bevisa att oaktsamhet förelegat hos skadevållaren.  

2.4 Subjektiva förutsättningar för ansvar 
För att skadeståndsskyldighet ska anses föreligga krävs det att både de subjektiva och de 

objektiva rekvisiten för ansvar är uppfyllda. Ovan har de objektiva rekvisiten presenterats och 

nedan följer en redogörelse av de subjektiva rekvisiten. Till dessa hör uppsåt och oaktsamhet. 

Uppsåtet och oaktsamheten bedöms utifrån författningar och andra föreskrifter, praxis och 

sedvana. Räcker inte dessa källor för att ge ett tydligt svar på problemet som domstolen står 

inför gör domstolen en fri bedömning av den inträffade händelsen. Avsnitten som följer är en 

kort redogörelse av vad som påverkar bedömningen av skadeståndsskyldighet vid uppsåt och 

oaktsamhet.  

2.4.1 Uppsåt 
Uppsåt kan likställas med skadevållarens avsikt. Uppsåt måste föreligga i förhållande till den 

uppkomna skadan, det vill säga inte handlingen i sig
50

. Med uppsåt menas att skadan måste ha 

inträffat med ”flit”. Att uppsåt förelegat vid skada är svårbevisat. Uppsåt grundar sig på den 

inställning skadevållaren har till den skadevållande handlingen. Förnekar skadevållaren 

uppsåtlig handling kan det vara svårt att styrka att det föreligger på ett annat sätt. Uppsåt 

beaktas främst när ett brott begåtts men kan även göras vid fastställande av 

skadeståndsskyldighet. I denna uppsats stannar utvecklingen av uppsåtsbegreppet här 

eftersom skadeståndsbedömningen i huvudsak sker på grund av oaktsamhet.  
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2.4.2 Culpaansvar  
Culpabedömningen, eller annorlunda uttryckt frågan om graden av aktsamhet, utgår ifrån ett 

beaktande av liknande händelser. Utgångspunkten är att försöka få till en standardisering av 

begreppet för att underlätta jämförelser mellan händelser av liknande slag
51

. Handlingen som 

utfördes av det presumtiva ansvarsobjektet får jämföras med vad som skulle kunna anses i 

annan liknande situation som ett normalt handlande. Frågan som då uppkommer är vad som 

kan anses vara normalt. Inom skadeståndsrättsliga sammanhang förekom tidigare den så 

kallade goda familjefadern, en bonus pater familias
52

. Uttrycket var en benämning på vad 

någon kunde förvänta sig av en aktsam person och hur denne skulle handla. Numera är 

uttrycket den goda familjefadern utbytt. Det moderna samhället använder sig i stället av i 

vilken omfattning en välaktad person skulle visa aktsamhet.  

Genomgången nedan kommer att beröra det egna vållandet, den skadelidandes eventuella 

medvållande samt arbetsgivarens principalansvar. Det strikta ansvaret berörs inte närmare då 

detta saknar relevans för framställningen.  

2.4.3 Eget vållande  
Det egna vållandet regleras i SkL 2:1, den så kallade culparegeln. Ansvar enligt regeln har 

den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar någon annan person eller sakskada. Det är 

också den som ska utge ersättning vid skada
53

.   

2.4.4 Annans vållande 
Ovan har det egna vållandet presenteras och det är det egna vållandet som i vanliga fall 

sammankopplas med culparegeln, bedömningen av oaktsamhet. Det finns även andra tillfällen 

då aktsamhetskravet blir aktuellt och de är de gånger det rör sig om ansvar för någon annans 

vållande till skada. Relevant i denna uppsats blir de gånger arbetsgivaren har ett ansvar i 

förhållande till sin arbetstagare, det så kallade principalansvaret
54

. Principalansvaret gäller 

enligt SkL 3:1 för annans vållande. Principalansvaret blir i detta sammanhang intressant 

eftersom en fotbollsspelare enligt svenska regler räknas som arbetstagare då spelaren har en 

högre inkomst än 3 000 kr/år
55

.   

Det enda som sägs i SkL 3:1 är att ”arbetstagare” omfattas av principalansvaret. 

Förutsättningarna för principalansvar gäller enligt SkL 3:1 vid person eller sakskada som 

arbetstagare orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. Ren förmögenhetsskada som 

arbetstagare i tjänsten vållar genom brott samt vid skada på grund av att arbetstagare kränker 

någon annan på sätt som anges i SkL 2:3 genom fel eller försummelse i tjänsten.  

I SkL 6:5 finns en beskrivning över kategorier som faller in under arbetstagarbegreppet och 

som även de omfattas av principalansvaret
56

, det vill säga det ansvar som arbetsgivaren har 

för sina arbetstagares vållande till uppkommen skada
57

. Begränsningar i arbetsgivarens 

principalansvar finns i SkL 4:1. Enligt svenska regler omfattas endast arbetsgivarens ansvar 

av skador som arbetstagaren vållar i tjänsten. Enligt den gränsdragningen ingår inte sådant 
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som arbetstagaren gör på sin fritid som ett ansvar för arbetsgivaren
58

. Har en arbetstagare 

under arbetstid gjort något som räknas som oerhört privat åläggs inte arbetsgivaren något 

principalansvar. Handlingar som utförs under arbetstid och utförandet av arbetstagarens 

normala arbetsuppgifter innefattas av principalansvaret. Arbetsgivarens principalansvar 

motiveras genom att säga att det är arbetsgivaren som driver sin rörelse och därför är det 

dennes uppgift att ta ansvar vid eventuella skador på arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som 

getts möjligheten att bestämma över arbetet på platsen. En arbetsgivare har i samband med sitt 

ansvar rätt att teckna en ansvarsförsäkring för de skador som uppstår i hans driftiga 

verksamhet. Ansvarsförsäkringen gäller inte bara honom själv utan även de skador som hans 

arbetstagare vållar.     

För att principalansvaret ska gälla finns det inget som gör gällande att arbetstagaren måste få 

betalt, ansvaret kan omfatta ideellt arbete, exempel på det kan vara en funktionär i en 

idrottsförening eller idrottsföreningen om denne anlitas som till exempel städhjälp
59

. Om 

skada skulle uppstå i den situationen är det idrottsföreningen eller den som ansvarade för 

anställningen som blir ansvarig för vållandet.  

Frågan om fotbollsspelare som arbetstagare har diskuterats inom EU, de ansåg länge att EG-

rätten inte skulle omfatta frågor rörande idrott. Diskussionen inom EG-domstolen har 

omfattats av vilka regler som ska gälla för spelares fria rörlighet (arbetstagares fria rörlighet) 

som ska tryggas genom EG- fördraget
60

.  Efter domen Donà mot Mantero
61

 ansåg EG-

domstolen att all idrott kunde omfattas av EG- rätten. Målet handlade om huruvida nationella 

fotbollsregler, som begränsar rätten att delta i fotbollsmatcher till att endast omfatta 

medborgare i den gällande staten, var förenliga med EG-rätten. EG-domstolen uttalade i fallet 

att både hel- och halvprofessionella spelare var att betrakta som arbetstagare enligt den EG-

rättsliga benämningen i art. 39 i EG-fördraget.  

I Sverige har lagstiftaren i grundlagen gett makt och frihet till idrotten genom den så kallade 

föreningsfriheten i RF 2:1. Se nedan under punkt 4.3.1.  

2.5 Grunder för oaktsamhetsbedömning 
Bedömningen och behandlingen av oaktsamhet görs utifrån i vilken omfattning aktsamhet en 

person är skyldig att iaktta för att uppfylla sin skyldighet att undvika skada. Den som gör 

bedömningen ställer sig frågan om den oaktsamme borde ha handlat på ett annat sätt. Svaret 

på den frågan baseras på en standard som blir möjlig att jämföra med den aktsamhetsgrad som 

iakttas av en välaktad person.  

2.5.1 Författningar och andra föreskrifter 
Med författningstext menas i detta fall lag och andra föreskrifter. Bedömningen av 

oaktsamhet sker vanligen i anslutning till yttryckliga normer i samhället samt författningar 

och myndighetsföreskrifter. Betydelsen av författningar varierar på olika områden inom 

skadeståndsrätten. Kravet på om författningar och föreskrifter ska anses som betydelsefulla är 

att de ska skydda den skadelidandes ekonomiska intresse.   

                                                 
58

 Hellner, J., Radetzki M(2008)s.161 
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Ytterligare föreskrifter än ovan nämnda finns som kan bli avgörande vid aktsamhetskravet. 

Det kan till exempel handla om fotbollens egna regler gällande att förhindra skada på 

motspelare och övriga runt omkring; deras egna stadgar
62

. Bestraffningsreglernas stadgar 

tillmäts stor vikt i ett skadeståndsärende.  

Regelverket inom idrotten rent generellt blir i samband med sport och tävlingar som 

huvudregel grunden för vad som anses som lämpligt och gällande. Detta för att regelverket 

ställer upp vad som är tillåtet eller inte. Det utgör sedan utgångspunkt för bedömningen om 

oaktsamhet föreligger.  

2.5.2 Praxis 
Med hjälp av praxis är det ur rättsäkerhetssynpunkt av vikt att belysa att lika fall ska 

behandlas lika, men många gånger i aktsamhetsfall förefaller det förekomma olikheter som 

har att göra med individuella omständigheter. Inträffar detta kan det motivera att ett fall som 

från början såg likadant ut som ett annat får en annan utgång
63

.   

2.5.3 Sedvana 
Tidigare vid beaktande av sedvanan kunde hänvisning göras till den goda familjefadern. Idag 

är detta uttryck borttaget och i stället sägs sedvanan utgöras av beaktandet av hur en välaktad 

person är och uppför sig. Att sedvanan får avgörande betydelse för ett fall där kravet på 

aktsamhet behandlas är inte vanligt förekommande, detta på grund av att en sådan utredning 

skulle medföra stora kostnader och kräva mycket tid. På områden då uttryckliga normer 

saknas är sedvanan och vedertagna handlingsmönster den norm som bör bli gällande. 

Exempel på detta är olika rutiner på arbetsplatser, inom sjukvården och på 

industriarbetsplatser
64

. 

På idrottens område torde det vara på ett annat sätt eftersom bedömning ofta sker med hjälp 

av normer inom idrotten. Fotbollen har en egen disciplinnämnd som förra året tog beslut i 

över 600 ärenden. Med alla tidigare ärenden i bagaget finns det en god grund till praxis och 

sedvana inom området fotboll.  

2.5.4 Fri bedömning 
Om inte författningar, föreskrifter, praxis eller sedvanan skulle ge domstolen tillräckligt med 

ledning i det specifika fallet är domstolen tvungen att göra en fri bedömning av kraven på 

handlande
65

. Den fria bedömningen innebär ett ställningstagande utifrån följande 

frågeställningar; 

 Risken för skada 

 Skadans möjliga storlek 

 Möjligheterna att undvika och förebygga skada 

 Den handlandes möjlighet att inse risken för skadan 

 Övriga omständigheter  
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 RF:s stadgar 14kap samt SvFF stadgar 8kap 
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Efter att domstolen har tagit ställning till dessa frågeställningar sker en samlad bedömning av 

det specifika fallet. Vad som sedan fäller avgörandet är om omständigheterna krävde ett annat 

handlande än det som inträffat. Utgångspunkten för domstolens avgörande blir risken för 

skada.  

Ju större risken för skada sägs vara och ju större skador som kan inträffa, desto högre blir 

kraven på att handlandet kunnat undvikas. Den samlade fria bedömningen ger ofta ett antal 

större och mindre indikationer på om oaktsamhet förekommit eller inte
66

. Domstolen gör en 

sammanställning av helheten, det vill säga alla omständigheter. Domstolen avgör sedan vilken 

frågeställning som ska ge mest tyngd vid ett angörande. Risken av skada sägs idag vara det 

som väger tyngst vid bedömningen
67

.  

Den fria bedömningen är utvecklad genom praxis. Ett exempel på det är NJA 1993 s. 147. 

I detta fall hade en golfspelare fått snedträff på en golfboll som gjort att den träffade en 

bil som stod på golfbanans parkering. HD ansåg att golfspelaren gjort sig skyldig till 

oaktsamhet. Motiveringen var att spelaren borde kunnat räkna med risken för att kunna 

träffa bilen på parkeringen eftersom det inte är ovanligt att få snedträff på bollen vid 

golfspel. HD uttalade att spelaren hade kunnat undvika skada genom att spela åt ett 

annat håll. Exemplifieringen av detta fall visar hur domstolen använt sig av den fria 

bedömning och svarat på frågeställningarna ovan. HD ansåg att spelaren var oaktsam 

med bakgrund av att risken för skada var stor, den sannolika skadan skulle bli allvarlig, 

spelaren hade kunnat förebygga skada samt att spelaren också hade möjligheten att inse 

skaderisken.  

Oaktsamhetskravet är mildare på yngre än på äldre individer, då barn inte anses fullt lika 

kapabla att förutspå risken för skada eller undvika den. De övriga omständigheterna som 

domstolen tar hänsyn till är i fall det tidigare inträffat skador av liknande fall. Det kan också 

handla om att skadevållaren känt till kravet på aktsamhet och vad som skulle inträffa ifall 

denne inte gjorde det. Det kan då ställas krav på denne att vidta åtgärder som inte skulle 

krävas av andra
68

.  
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3. Försäkring 

3.1 Bakgrund 
Det grundläggande syftet med en försäkring är att den ska erbjuda skydd mot vissa 

ekonomiska förluster på grund av oväntade och plötsliga händelser. Förutsättningarna för att 

en risk ska kunna försäkras är att:  

 Ett stort antal personer är utsatta för samma risk. 

 Endast enstaka eller få drabbas samtidigt av skada. 

 Skadan är så omfattande att det är svårt för en privatperson att kunna täcka den 

ekonomiskt. 

Existensen av försäkringsbolag sägs ha funnits redan 300 år före Kristus. Bolaget kallades 

”slavförsäkringsanstalt”. Än idag vet man inte riktigt vad det innebar och hur det fungerade. I 

Sverige kom försäkringsuttrycket under tidig medeltid. Den första försäkringen kallades 

”brandstod” och innebar att varje ägare till ett hem tillsammans skulle ge ersättning till den 

som drabbats av en brandskada i området
69

. Senare, i och med industrialismen, blommade 

försäkringsverksamheten ut och i januari 1855 bildades Sveriges första 

livförsäkringsaktiebolag, Skandia. Historiskt hade Sverige på 1950-talet flest 

försäkringsbolag, som mest var de omkring 1 400 stycken. Idag finns det endast kvar ca 500 

bolag. Det är endast omkring 135 av dem som är rikstäckande medan de andra är lokala 

försäkringsbolag.  Dominerande på marknaden är några koncerner inom liv- och 

skadeförsäkring samt några stora avtalsförsäkringsbolag
70

. 

Regleringen av försäkringar sker i huvudsak med hjälp utav försäkringsavtalslagen (FAL) 

(2005:104). Enligt FAL 1:6 framgår det att lagen är tvingande till konsumenternas fördel. Den 

nya försäkringsavtalslagen var ett första led till framväxten av ny lagstiftning till 

konsumenternas fördel. Utökningen handlar till stora delar om att olika försäkringstyper 

regleras i olika kapitel, men där likartade principer återupprepas. En utvidgning av lagen har 

också gjorts genom bestämmelser om de så kallade kollektiva försäkringarna, som sluts 

genom gruppavtal. Lagstiftningen på försäkringsområdet är omfattande men det hindrar inte 

att de individuella försäkringsavtalen och villkoren i dessa får stor betydelse. Lagstiftarens 

vilja att försöka skydda konsumenterna kan bottna i konsumentens okunskap på området och 

den maktobalans som finns mellan konsument och försäkringsbolag
71

. 

Den vanligaste försäkringen är hemförsäkringen och enligt statistiska centralbyrån har 96-97 

% av den svenska befolkningen en hemförsäkring
72

. I hemförsäkringen ingår en 

ansvarsförsäkring som inte bara omfattar den som tagit försäkringen utan även andra som bor 

i hushållet
73

. Ansvarsförsäkringen som är kopplad till hemförsäkringen gäller endast för de 

som är aktiva inom korpidrott och för ungdomar yngre än 15 år. Ansvarsförsäkringen som 
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 Härad, mindre folk- och landområden, vilkas huvudsyfte ursprungligen verkar ha varit av rättslig natur, 

nämligen upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet; det äldre lokala tingsdistriktet, det vill säga rätts- och 
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finns i hemförsäkringen gäller inte för idrottsaktiva som är medlemmar i en klubb och innehar 

en licensförsäkring
74

.  

Skadeståndsrätten som den vi har i Sverige skulle inte i samma utsträckning möjliggöra 

uppfyllandet av skadeståndets reparativa syfte om den inte samverkade med försäkringsrätten. 

Många av de försäkringar som finns har tillkommit för att tillgodose behovet att täcka 

skadeståndkrav mot enskild.  

3.2 Försäkringsavtalet 
Försäkringsavtalet sluts alltid mellan ett försäkringsbolag, så kallad försäkringsgivare, och 

försäkringstagaren. Något formkrav för att ett försäkringsavtal ska ha ingåtts finns inte
75

, men 

det är vanligt att försäkringsbolaget utfärdar en så kallad polis
76

. Gällande privatpersoner och 

deras rätt till slutande av försäkringsavtal finns en specialregel som säger att ingen 

privatperson får nekas en försäkring som försäkringsbolaget vanligtvis tillhandahåller 

allmänheten
77

.  

Målet för många människor när de sluter ett försäkringsavtal är att de vill skapa sig en 

trygghet mot oväntade förluster
78

. Enligt avtalet är det försäkringsbolagets främsta uppgift att 

åta sig ett ansvar om en händelse skulle inträffa så ska bolaget ersätta en inträffad skada eller 

utge ett visst belopp som bestämts på förhand
79

. För att som försäkringstagare uppfylla sin del 

av avtalet gäller det att leva upp till vissa redan från början satta krav. Grundläggande är 

kravet att betala den premie som är satt till försäkringen. Det ingår också att som konsument 

lämna uppgifter som stämmer överrens med risken för försäkringsfall. En förutsättning för att 

en försäkring ska vara ekonomisk möjlig är att premien som betalas motsvaras av risken för 

försäkringsfall
80

. Försäkringsbolag bedriver inte någon ideell verksamhet utan har en 

inriktning på ekonomisk tillväxt och att generera vinst genom att driva en företagsekonomisk 

politik
81

.    

När ett försäkringsbolag räknar ut premien till varje försäkringstagare bygger det beloppet på 

statistiskt säkerställt material och speciell sakkunskap på området
82

. Försäkringstagaren måste 

leva upp till dennes krav att lämna upplysningar och har också en skyldighet att inte öka 

riskerna för ett fall på ett oförutsett sätt. Något ytterligare som ingår är försäkringstagarens 

plikt att motverka försäkringsfall genom att följa säkerhetsföreskrifterna som ingick i avtalet. 

Ett avtal kan innehålla så kallade biförpliktelser, dessa innebär vissa skyldigheter för 

försäkringstagaren att uppfylla speciella löften när ett försäkringsfall inträffar. Den försäkrade 

ska göra sitt bästa för att bolaget får in rätt uppgifter om vad som inträffat samt om den 

ekonomiska skadans betydelse
83

. En bedömning av risken av försäkringsbolaget går inte att 

göra utan att fråga försäkringstagarna. Försäkringstagarna får också stort inflytande då 

försäkringsfall inträffat.  
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Det går inte alltid för försäkringsbolaget att kontrollera att uppgifterna som försäkringstagaren 

lämnar stämmer utan de får lita på försäkringstagarens ord. Försäkringsbolagen har normalt 

begränsad insyn i förhållanden på försäkringstagarens sida, men de har en möjlighet vid 

avtalsslut att göra en inspektion av värdefull egendom för att försäkra sig om att villkoren i 

avtalet ska stämma överrens med det försäkringen ska täcka. Inspektionen kan hjälpa 

försäkringsbolagen att stävja de allt större problemen med försäkringsbedrägerier
84

. 

Bevisbörda vid försäkringsfall innehar den som påstår att ett visst förhållande föreligger. 

Huvudregeln är att försäkringstagaren har bevisbördan vid ett försäkringsfall, det är upp till 

försäkringstagaren att lägga fram bevis för att den händelse som inträffat omfattas av 

försäkringen
85

. Praxis på området säger dock att kravet på en privatperson är att endast göra 

det mest sannolikt att ett försäkringsfall inträffat. Försäkringsbolaget har å andra sidan 

bevisbördan då det finns undantag i försäkringsavtalet. Kravet på bevisning ställs oftast högre 

på ett försäkringsbolag då de har större möjligheter att ta fram teknisk bevisning och de är 

starkare ekonomiskt
86

.  

3.3 Olika typer av försäkringar 
Det finns en uppsjö av olika typer av försäkringar, det handlar om varianter av individuella 

försäkringar och gruppförsäkringar
87

. Vid tecknande av en försäkring ska man vara väl 

medveten om vad försäkringsvillkoren innebär och när man har rätt till sin försäkring. De 

sjukförsäkringar och olycksfallsförsäkringar som tillhandahålls av svenska försäkringsbolag 

är antingen individuella eller gruppförsäkringar
88

. Försäkringarna kan ha formen av 

summaförsäkring eller skadeförsäkring. Summaförsäkring innebär att ersättningen betalas ut 

som en klumpsumma. Summan som betalas ut är uträknad på förhand. Skadeförsäkringens 

belopp är inte satt från början utan är de faktiska kostnaderna som uppkommer i samband med 

skada, utgifter som sjukhusvård, resor till och från läkare etc.  

3.3.1 Individuell personförsäkring  
Den individuella personförsäkringen tecknas genom ett försäkringsbrev mellan 

försäkringstagaren och försäkringsbolaget. Försäkringsbrevet är skrivet direkt till kunden och 

ska innehålla de villkor som ska gälla för den aktuella försäkringen
89

. Det finns inget som 

säger att en personförsäkring måste slutas per brev utan en försäkring kan även slutas per 

telefon. Förutsättningarna för slutande av ett försäkringsavtal baseras på de allmänna 

principerna för reglerna om avtals ingående enligt avtalslagen. Ett bindande avtal anses 

föreligga när ett jakande svar givits på motpartens anbud. En viktig regel som finns vid 

avtalsslut gällande försäkringar är att försäkringsbolag inte kan neka en person till försäkring 

som bolaget vanligen tillhandahåller allmänheten. Detta med undantag om det föreligger 

särskilda skäl för bolaget att vägra. Om bolaget finner det lämpligt kan de avslå en ansökan 

om försäkring eller begära en premie som är mycket högre än i vanliga fall
90

. Särskilda skäl 

kan föreligga om försäkringsbolaget vet om att konsumenten tidigare gjort sig skyldig till 

försäkringsbedrägeri. Ett försäkringsbolag ska alltid motivera sitt nekande när det gäller 

konsumenter.  
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Försäkringsavtalslagen anger den miniminivå som gäller i en avtalsförbindelse mellan 

försäkringsbolag och försäkringstagare. Utöver detta så regleras förehållandet mellan 

försäkringstagare och försäkringsgivare genom försäkringsavtalet. I avtalet står vilka 

rättigheter och skyldigheter vardera part har gentemot varandra. För en konsument som 

tecknar en försäkring är det viktigt att läsa igenom villkoren i avtalet då dessa kan innehålla 

undantag
91

. Enligt FAL 2:4 ska det tydligt framgå vilka väsentliga begräsningar som finns i 

försäkringsvillkoret. Ett talande exempel i denna framställning är olycksfallsförsäkring.  

Inom ramen för olycksfallsförsäkringar undantas i vanliga fall risken för skada på grund av 

deltagande i till exempel boxningsmatch eller brottning, detta under förutsättning att inte 

försäkringsbolaget speciellt åtagit sig risken för denna typ av skada. Ibland förekommer det 

vid individuella skador att försäkringsersättningen betalas ut under förutsättning att 

konsumenten först betalar en självrisk, vilket skulle kunna motivera till viss försiktighet hos 

försäkringstagaren för att försöka undvika skador. Vid tecknande av individuell 

personförsäkring ska försäkringsbolaget lämna förköpsinformation
92

 detta i enlighet med SkL 

2:2. Men det gäller även för konsument att ta reda på så mycket som möjligt om sin 

försäkring. Vid konsumentförsäkring har försäkringsbolaget en informationsskyldighet. Det 

innebär att bolaget ska lämna upplysningar om försäkringsvillkoren i avtalet. Är den 

informationen att klassas som undermålig kan bolaget få ålägganden från marknadsdomstolen 

enligt FAL 2:9. Bristfällig information vid konsumentförsäkring kan i värsta fall leda till att 

försäkringsbolaget blir skyldigt att betala ut ersättning för skada som var undantagen i deras 

villkor, bland annat sådana som skulle ses som väsentliga begräsningar till 

försäkringsskydd
93

.   

Ibland krävs en tolkning av försäkringsvillkor, detta när ett försäkringsvillkor anses oklart. 

Till hjälp vid tolkning används oklarhetsprincipen eller oklarhetsregeln. Den innebär att om 

ett avtalsvillkor inte är fullt klart så ska det tolkas till nackdel för dess författare. Denna 

princip är ett uttryck för den så kallade tillitsgrundsatsen, vilken likställer misstag med 

ogiltighetsgrund. Den part som anför avtalet och skriver direkt fel i villkoren blir den part som 

i slutändan blir bunden av avtalet eftersom mottagaren var i god tro
94

. Ofta vid ett 

försäkringsavtal är det försäkringsbolaget som satt upp villkoren och är de oklara ska det 

tolkas till fördel för konsumenten
95

. Denna tolkningsregel ska ses som ett redskap att sätta 

press på försäkringsgivarna att göra sina villkor så tydliga som möjligt
96

. Ett motargument 

mot denna princip som gynnar den försäkrade är att den inte beaktar tanken bakom en 

riskgemenskap för bägge parter. Från försäkringsgivarens håll hävdas att försäkringsskyddet 

kan bli mer omfattande och att det i sin tur skulle leda till att beräkningen av premien kan vara 

felaktig. Försäkringstagaren har genom ett EU direktiv getts ett skydd i förhållande till 

försäkringsgivaren
97

. Formuleringen lyder:  

”Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell 

förhandling är oklar, ska vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument 

villkoret tolkas till konsumentens förmån” 
98

. 
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Direktivet är infört i svensk lagstiftning
99

. Det är detta direktiv som utgör den lagliga grunden 

för oklarhetsregeln. Svårigheten med denna bestämmelse är när ett villkor kan anses vara så 

pass oklart att regeln behöver användas.   

3.3.2 Gruppförsäkring 
Gruppförsäkring eller de så kallade kollektiva försäkringarna har fått ett eget utrymme i den 

nya lagen FAL. Detta främst för att de individuella reglerna skiljer sig för mycket i 

jämförelse, speciellt när det gäller avtalets ingående och upphörande
100

. Gruppförsäkringen 

ska meddelas för en grupp och utgör ett grundskydd för alla som omfattas. Enligt FAL 1:3 ska 

gruppen vara bestämd på förhand men det finns inget krav på hur stor gruppen ska vara. En 

gruppförsäkring omfattar olika typer av grupper, det kan handla om studenter vid ett 

universitet, en pensionärsgrupp eller medlemmar i en förening. De kollektiva försäkringarna 

tecknas av en arbetsgivare för dennes anställda i enighet med vad som står i deras 

kollektivavtal
101

. Vid tecknande av gruppförsäkring sker det genom en företrädare för 

gruppen. I en idrottsförening blir medlemmarna automatiskt anslutna till den gruppförsäkring 

som finns, det handlar om en så kallad obligatorisk gruppförsäkring
102

. En gruppförsäkring av 

detta slag har några märkbara fördelar. För det första är försäkringspremien relativt låg 

eftersom det är många som har samma försäkring. Det innebär för försäkringsbolaget att 

kostnaderna för administration blir liten. För det andra är fördelen med gruppförsäkring att 

den skyddar även de som inte har tänkt på att själva täcka en försäkring. Den obligatoriska 

gruppförsäkringen gäller som ett grundskydd för dem om olyckan skulle vara framme. En 

gruppskadeförsäkring fyller en viktig funktion för enskilda konsumenter som inte känner att 

de kommer sig för att teckna en individuell försäkring. Den individuella försäkringen är oftast 

dyrare. En gruppskadeförsäkring brukar i vanliga fall innehålla en ansvarsförsäkring och på 

det sättet ökar chanserna för en skadelidande att få ersättning vid skadefall
103

.  

3.3.3 Idrottsförsäkring 
Av de idag ca 3,5 miljoner idrottsaktiva i Sverige innehar 1,6 miljoner idrottare en 

idrottsförsäkring hos Folksam. En spelare som är licensierad blir automatiskt ansluten till 

Folksams idrottsförsäkring då detta sker via klubben. Licensierad blir en spelare inom 

fotbollen vid 15 års ålder
104

. Ungdomar yngre än 15 år har även de en försäkring hos 

Folksam, utan att behöva betala en premie. Idrottsförsäkringen är en grundförsäkring i enighet 

med de regler och villkor som gäller för gruppförsäkring. En idrottsförsäkring är inte 

heltäckande vid skada
105

. Det har att göra med att premien som betalas är relativt låg och 

ersättningen blir därför inte heltäckande. Det gäller att noga studera avtalet och veta vilka 

villkor som förekommer där.  Alla specialförbund inom svensk idrott ingår själva ett eget 

försäkringsavtal med Folksam
106

. I avtalet står försäkringsbeloppets storlek samt innehållet i 

försäkringen. De olika förbunden betalar en premie utifrån deras egna skadefall
107

. Alla 
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förbund har olika villkor i sina försäkringar. Nedan görs en generell beskrivning av de olika 

försäkringarna; 

Idrottsförsäkringen är en olycksfallsförsäkring, det innebär att den ersätter kroppsskada som 

uppstår i samband med olycka under match, träningar eller i direkt anslutning till eller från 

nyss nämnda
108

. Försäkringen täcker också kostnaderna som i samband med skada tillkommer 

i form av vård och behandling, även resor i samband därmed täcks. Om olyckan skulle vara 

svår och den drabbade får bestående men, betalas ett engångsbelopp ut, en så kallad 

invaliditetsersättning.  

På Folksams hemsida under ”tänk på att” går att läsa:  

”Genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Se till att du också har andra 

försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid”
109

.  

Folksam erbjuder som en utvidgning av sin idrottsförsäkring något som kallas för fotfästet.  

Fotfästet är en försäkring som enbart kan tecknas av elitidrottare och har inträdeskrav, den 

tecknas antingen av föreningen eller av individen själv
110

. Folksam är det enda 

försäkringsbolaget på marknaden som har en uttalad idrottsförsäkring och har därför också ett 

samarbete med det svenska fotbollförbundet. Folksam behandlar cirka 20 000 idrottsskador 

varje år och av dessa är cirka 7 000 fotbollsskador
111

. 

3.3.4 Ansvarsförsäkring 
Deltagandet i en idrott ger ett försäkringsskydd genom en gruppförsäkring i form utav en 

olycksfallsförsäkring. Olycksfallsförsäkring är en individuell skadeförsäkring men kan i vissa 

fall även gälla för fler inom samma familj. Skyddet mot ett skadeståndsansanspråk tillgodoses 

genom en ansvarsförsäkring
112

.  

”En ansvarsförsäkring gäller för tillfällen då du som privatperson krävs på skadestånd 

för att ha skadat någon eller någon annans egendom”
113

. 

En ansvarsförsäkring är en försäkring som vanligen förekommer i den vanliga 

hemförsäkringen. Det betyder att de flesta människor i Sverige omfattas av en 

ansvarsförsäkring eftersom det enligt statistiska centralbyrån endast är 3-4% som saknar 

hemförsäkring. Anmärkningsvärt är dock i detta sammanhang att det framgår av samma 

undersökning att i gruppen som är den mest fotbollsaktiva
114

 saknar 22-23% hemförsäkring. 

Gruppen omfattas av ungdomar som bor i eget hushåll. 

Vid en ansvarsförsäkring kan en privatperson försäkra sig mot risken att få betala ett 

skadestånd
115

. Försäkringen gäller då någon varit vårdslös mot annans egendom eller mot 

person. Ansvarsförsäkringen anses uppfylla två syften. Det första är att det i stället för den 

som vållade skadan blir försäkringsbolaget som blir riskbärare. Det andra syftet är att 

försäkringsgivaren tar över ansvaret för den administrativa hanteringen av framställda 
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skadeståndsanspråk. Den primära funktionen som ansvarsförsäkringen har är alltså inte ett 

löfte om att den ska betala ersättningen utan ett löfte om att handlägga ett 

skadeståndsärende
116

.  

Som framhålls genom texten ovan kan det i slutändan bli så att den som vållande skada åtar 

sig betalningsskyldighet. Det även om ansvarsförsäkringen ses som en säkerhet både i 

förhållande till den skadelidande och för den skadevållande.  

De ansvarsförsäkringar som finns använder sig utav de skadeståndsrättsliga reglerna vid 

bedömning av skada medan olycksfallsförsäkringarna inte använder sig av dem. En 

olycksfallsförsäkring ersätter plötsliga oförutsedda händelser som inträffar, det innebär att 

olycksfallsförsäkringar bland annat inte ersätter inkomstförlust. Maxbeloppet en person vid 

ansvarsförsäkring kan få i ersättning är 5 000 000 kr
117

.  

Vid aktivt idrottsdeltagande föreligger vissa risker. Skador som kan uppkomma kan vara av 

helt olika karaktär. Det kan vara alltifrån misshandel på person till skador på föremål
118

. Vid 

bedömningen av skadans storlek ska hänsyn visas till vilka försäkringar som finns och om det 

överhuvudtaget finns några. Alla idrottsaktiva som tillhör svenska riksidrottsförbundet har en 

grundförsäkring bestående av en ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, 

förmögenhetsbrottsförsäkring samt olycksfallsförsäkring för funktionärer och ledare
119

. Vid 

idrottsutövning ska deltagarna själva ansvara för att deras uppträdande inte inverkar 

betydande för skaderisken. Har en deltagare visat hänsyn till spelets regler ansvarar vanligen 

inte deltagarna själva för om en annan deltagare skadas. Detta på grund av att det inom 

lagidrotter finns kollektiva olycksfallsförsäkringar
120

. 

3.3.5 Tilläggsförsäkring 
Som framgått tidigare i uppsatsen räknas de vanligaste försäkringarna som en 

grundförsäkring. Studien av de olika bolagens försäkringsvillkor visar att de flesta har ett krav 

på att skaffa en tilläggsförsäkring till grundförsäkringen för att försäkringstagaren ska vara 

helt skyddad vid skada. Försäkringsbolagen har konstaterat att vissa idrotter kan klassas som 

högriskidrotter och valt att friskriva sig ifrån dessa i försäkringsvillkoren. Studien som gjorts 

har omfattats av försäkringsvillkoren i olycksfallsförsäkringen från Folksam, Trygg-Hansa, IF 

skadeförsäkring, Vesta skadeförsäkringar och Länsförsäkringar.  

Folksam menar att genom delaktighet i idrotter som klassas som högriskidrotter utsätter man 

sig själv för en högre risk att bli skadad. De hänvisar en person att teckna en individuell 

tilläggsförsäkring om personen utövar vad de klassar som högriskidrott. Deras lista på idrotter 

som innebär ett större risktagande kan göras lång; kampsport eller annan sport med 

närkontakt, flygning och annan jämförbar aktivitet, dykning och annan jämförbar vattensport, 

hästsport, skidsport, skytte, cykelsport, motorsport, lagsport, friidrott, skridsko, dans, balett, 

gymnastik, äventyrsverksamhet samt klättring
121

. Dessa idrotter undantas i deras ”vanliga” 

olycksfallsförsäkring medan idrottsförsäkringen är utformad så att den anpassas efter vilken 

typ av idrott som utövas, exempelvis fotboll
122

.  
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IF Skadeförsäkring har under sina villkor en rubrik som omfattar undantagen i samband med 

idrott och sport. Flygning, dykning och klättring klassar det som undantagna. De säger även 

att rätten till ersättning förändras om en spelare har en inkomst värderad till över ett basbelopp 

per år. Med förändringen menar de att ersättning inte utgår
123

.  

Vesta skadeförsäkring har som de övriga ett grundskydd i sin olycksfallsförsäkring. För 

idrottsaktiva gäller det att skaffa sig en tilläggsförsäkring som de har kommit att kalla för 

”utökat skydd”
124

.  

Länsförsäkringars olycksfallsförsäkring täcker alla skador inom idrotten upp till det en person 

fyllt sexton år. Efter det görs undantag för boxning och annan kampsport, tävling med 

motordrivet fordon samt professionella fotbollsspelare, som enligt Länsförsäkringar 

kategoriseras som högriskidrotter
125

.  

Trygg-Hansa har liksom Folksam en gedigen lista över vilka undantag som kan göras i 

samband med idrott. Trygg-Hansa har ingen speciell idrottsförsäkring men på en direkt fråga 

svarade de att en tilläggsförsäkring kan tecknas som ett komplement till 

olycksfallsförsäkringen i samband med idrott. Som medlem av en idrottsförening framhöll 

Trygg-Hansa att det var av vikt att man kontaktade dem för att se hur den gällande 

försäkringen borde kompletteras så att den täcker skador i samband med idrott. Undantagen 

som Trygg-Hansa gjorde var; boxning, kickboxning, thai-boxning, shootfightig, K1, 

fallskärmshoppning, glid- och skärmflygning, tävling eller träning med motorfordon. 

Licensförsäkring gällande deltagande i sport- och idrottstävling eller organiserad träning som 

professionell idrottsutövare likaså
126

. 
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Översiktstabell   

Försäkringsbolag Undantag/högriskidrott Behov av tilläggsförsäkring 

vid fotbollsspel 

Folksam Kampsport eller annan sport 

med närkontakt, flygning och 

annan jämförbar aktivitet, 

dykning och annan jämförbar 

vattensport, hästsport, skidsport, 

skytte, cykelsport, motorsport, 

lagsport, friidrott, skridsko, 

dans, balett, gymnastik, 

äventyrsverksamhet samt 

klättring.  

 

JA 

IF skadeförsäkring Flygning, dykning och klättring. 

Inkomst värderad till över ett 

basbelopp per år. 

JA 

Vesta Skadeförsäkring Idrottsaktiva. JA, utökat skydd 

Länsförsäkringar Efter sexton år fyllda: boxning 

och annan kampsport, tävling 

med motordrivet fordon samt 

professionella fotbollsspelare. 

JA 

Trygg-Hansa Boxning, kickboxning, thai-

boxning, shootfightig, K1, 

fallskärmshoppning, glid- och 

skärmflygning tävling eller 

träning med motorfordon. 

Licensförsäkring gälland 

deltagande i sport och 

idrottstävling eller organiserad 

träning som professionell 

idrottsutövare. 

JA 

3.4 Undantag från försäkringsersättning 
Vissa undantag och inskränkningar gäller vid rätten till ersättning. Förutsättningen för att ett 

skadestånd ska utgå är att skadan har drabbat någon annan. Vid uppsåtlig handling säger 

huvudregeln att försäkringsersättningen inte utgår. Det med stöd av FAL 4:5. Ersättningen 

anses ha en begränsning om handlingen är uppsåtlig eller av brottslig karaktär. Framkallande 

av försäkringsfall leder vanligtvis också till bortfall av ersättningsrätten.  

3.4.1 Generalklausuler 
De tvingande reglerna enligt FAL täcker inte alla försäkringsfall. Mot alltför hårda 

försäkringsvillkor som ett försäkringsbolag satt upp finns den allmänna generalklausulen i 

avtalslagens 36§
127

. En generalklausul kan beskrivas genom att säga att det är en regel som 

ger vissa generella riktlinjer. En generalklausul ger möjligheten att helt eller delvis befria part 

från den bundenhet som uppstått genom ett avtal eller muntligt löfte
128

. Befrielsen skulle 
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inträffa då löftet eller avtalet skulle strida mot tro eller heder eller att det i övrigt skulle vara 

oskäligt att hänvisa till löftet eller avtalet.  

Frågan som först ställs när det inträffar ett försäkringsfall är om skadan faller under 

försäkringsavtalet. Den allmänna frågan som ställs är om försäkringen gäller om det 

framkommer att uppkomsten till skada berott på en annan sak än vad som försäkringsavtalet 

omfattar
129

.  

Försäkringsbolagen har ett intresse av att hålla försäkringen inom den ram som de har räknat 

med. Undantagsklausuler har en begränsande effekt eftersom de ofta skulle inskränka 

försäkringsskyddet. Vill försäkringsbolaget undanta risker som faller inom försäkringens 

område ska det framgå i försäkringsvillkoren. Individuella klausuler i avtal förekommer, har 

villkor skrivits till i ett standardavtal ges de villkoren företräde mot det förtryckta avtalet. 

Detta under förutsättning att bestämmelserna skulle strida med varandra
130

.  

3.4.2 Friskrivningar 
På skadeståndsrättsliga området går det att använda sig av friskrivningsklausuler då det finns 

ett avtalsförhållande mellan parterna och när inte någon annan lagstiftning reglerar rättsläget 

för parterna
131

. Detta förhållande är helt i överrensstämmelse med att skadeståndslagen utgör 

dispositiv rätt. En friskrivning är en bestämmelse då avtalsfriheten används för att begränsa 

part i de förpliktelser han eller hon har enligt lag eller de allmänna rättsprinciperna. En 

begränsning i de allmänna principerna för giltighet av friskrivningar är att det inte ska vara 

möjligt att friskriva sig från ansvar om en person uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet 

orsakat skada
132

. En friskrivning i ett avtal som anses alltför hård kan jämkas enligt 

avtalslagens 36§
133

.   
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4. Idrott 

4.1 Bakgrund 
Världens första idrottsliga tävling sägs ägt rum för 100 000 tals år sedan

134
. Idrotten var i sin 

begynnelse ett sätt för våra förfäder att testa sina kunskaper och sin styrka mot varandra
135

. I 

alla tider har det funnits en drift hos människan att hålla igång kroppen. Urtidsmänniskan var 

dessutom tvungen att utveckla bland annat sin löpförmåga för att överleva. Den tidens 

människa använde sig av löpningen som ett sätt att jaga mat för dagen. Därifrån har 

utvecklingen av löpningen lett till det vi har idag. Ett uttryck som än idag lever kvar skulle 

kunna vara hare inom löpningen som kan associeras med dåtidens jagande.  

Idrottsrörelsen är idag den rörelse i Sverige som engagerar sina medborgare mest. Idrotten är 

den största folkrörelsen och vad som gör den så stor är innehållet av spänning-underhållning, 

skratt-glädje, gråt och förtvivlan
136

. Nästan hälften av Sveriges befolkning är idag delaktiga i 

någon idrottsförening
137

. Idrotten skapar positiva känslor hos människor och hela syftet med 

idrotten är att till stor del fostra en kommande generation. Tillgängligheten och delaktigheten 

inom idrotten ger många människor en meningsfull fritid. Det gäller både ett aktivt deltagande 

själva men också möjligheten för alla att uppleva tävlingsidrott på de svenska arenorna. 

Gemenskapen och integrationen mellan olika människor i idrottsliga sammanhang ger 

människan inspiration att utvecklas både fysiskt och psykiskt
138

.  

Målet med att fostra en kommande generation, som det idrottsliga syftet belyser, är att se till 

att fostra talanger genom breddidrotten. Breddidrotten är nödvändig för Sverige eftersom 

invånarantalet inte är så stort. Målet med stor bredd är att senare smalna av för att skicka de 

bästa individerna vidare mot toppen och ge elitföreningar tillgång till välutvecklade ungdomar 

som kan göra idrotten levande flera år framöver. Den idrottsliga verksamheten vill hävda att 

idrotten ska ses som något njutbart och att den ska sprida glädje och kunskap
139

.  

Idrotten har sedan länge hävdat sin rätt till självbestämmande och självreglering. Idag finns 

det inom idrottsliga sammanhang en vanlig uppfattning om att idrottens regler och den 

allmänna svenska lagstiftningen är två skilda saker. Detta stämmer dock inte. Alla invånare i 

Sverige lyder under den svenska lagstiftningen.  

4.2 Nationell nivå- idrott som helhet 
Den organiserade idrottsverksamheten i Sverige startade någon gång i slutet av förra seklet. 

Det var främst män inom militär och medelklass som deltog. Efter andra världskriget fick 

kvinnorna sitt genombrott inom idrotten. Idrottsrörelsen är en del av vårt kulturarv och en 

viktig del av vår nationella identitet. Miljoner människor har fostrats i demokrati och ledning, 

respekt för regler och ”rent spel” samt därtill fått kunskap om kost, motion, hälsa och 

välbefinnande. En betydelsefull del av idrottsrörelsen är det sociala värdet. Det vill säga att 

idrott inspirerar vuxna och barn att utvecklas
140

. Det sociala värdet blir extra tydligt när 
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människor beger sig ut för att vara med direkt på plats vid tävlingsarenorna. På 

tävlingsarenorna finns en gemenskap och utifrån den byggs sociala nätverk. Den svenska 

idrotten bygger på en folkrörelsetradition, idrottsrörelsen
141

.  

Högsta organisationen inom svensk idrott är riksidrottsförbundet. Under sig har 

riksidrottsförbundet 68 stycken specialidrottsförbund. Sverige är uppdelat i 21 stycken 

disktriktidrottsförbund som är riksidrottsförbundets regionala kontor
142

. Det är inte endast 

riksidrottsförbundet som är uppdelat i lokala kontor utan även specialidrottsförbunden. De är 

uppdelade på olika sporter och idrottsgrenar. I Sverige finns ca 20 000 föreningar, 

medlemsantalet uppgår till ca 3,5 miljoner
143

.  

4.3 Fotboll  
Den 8 december 1863 ses som den moderna fotbollens födelsedag. Det var den dagen som 

England nybildade Football Association och skilde sig från de gemensamma reglerna som de 

innan delat med rugbyn. Tidigt i utvecklingen av fotbollsspelet var uppfattningen att endast 

män fick delta, kvinnor ansågs för veka. Då sas det att fotbollsspelet var till för att utveckla 

mannens egenskaper såsom styrka, mod och beslutsamhet. Bildandet av fotbollsspelet i 

Sverige präglades i början av en svensk modell. Regelverket var en blandning mellan fotboll 

och rugby. Denna modell stod sig inte länge eftersom gemensamma och entydiga regler för 

fotbollen var nödvändiga.  Det blev i stället den engelska modellen som utvecklades i Sverige 

och år 1890 spelades en uppvisningsmatch i Malmö med de regler som än idag efterlevs
144

.  

Fotboll är idag världens mest utbredda och populära idrott. Fotbollen har från sitt hemland 

England spritt sig över världen och har stor betydelse på nationell nivå i många länder. 

Fotboll sägs idag inte kunna jämföras med någon annan idrott i popularitet. Den stora 

spridningen sägs vara lättillgängligheten, de stora ligorna och tävlingarna världen över som 

med hjälp av pressen tar fram fotbollen i ljuset
145

.  

Fotbollen har för många blivit ett naturligt inslag i vardagen
146

. Fotboll är den största 

idrottsaktiviteten inom Sverige idag. 2004 firade det Svenska fotbollförbundet 100 år
147

. 

Svenska fotbollförbundet är det förbund som reglerar förutsättningarna för fotbollen i Sverige. 

De har till uppgift att främja och administrera fotbollen nationellt. Det är också deras uppgift 

att företräda svensk fotboll internationellt. Svenska fotbollförbundet består av alla svenska 

fotbollsföreningar som i sin tur består utav medlemmarna. Förbundet har idag ca 3 300 

föreningar. Genom ett medlemskap i en fotbollsförening blir medlemmen automatiskt 

ansluten till ett specialidrottsförbund (SF), riksidrottsförbundet (RF), distriktsidrottsförbundet 

(DF), specialidrottsdistriktsförbundet (SDF), internationella specialidrottsförbundet (FIFA) 

och den nationella och internationella olympiska kommittén (SOK och IOK)
148

. Svenska 

fotbollförbundets verksamhet måste lyda under FIFA: s
149

 riktlinjer. 
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4.3.1 Det egna regelverket 
Behovet av juridisk vägledning inom fotbollen har ökat tack vare de antal individer som idag 

jobbar som professionella fotbollsspelare och därmed räknas som arbetstagare. En anställning 

inom fotbollsrörelsen regleras genom avtal och några som omfattas av dessa är elitidrottarna 

själva, tjänstemän och spelaragenter
150

. Den allmänna rätten är ny på idrottsområdet då 

idrottsrörelsen motsätter sig inblandning av den och i stället själva vill reglera sina rättigheter 

och skyldigheter.  

I Sverige har vi något som kallas föreningsfrihet. Det innebär en lagstadgad rätt att bilda 

föreningar och regleras i Regeringsformen (2003:593) (RF). Kravet enligt RF är att varje ny 

förening ska sätta upp stadgar som ska innehålla bland annat tävlings- och 

bestraffningsregler
151

. Idrotten försöker sträva emot att leva efter de redan uppsatta normer 

och regler som gäller i samhället i övrigt. Det är därför viktigt att reglerna som sätts upp i 

föreningens stadgar försöker likna de allmänrättsliga reglerna. Samhället har gett föreningar 

friheten att själva bestämma hur de vill att deras regelsystem ska se ut men frågan är 

egentligen hur långt den friheten kan sträcka sig. Prövningen av idrottsrelaterade mål i 

domstol är få och man kan undra hur det kan komma sig eftersom idrotten och överträdelser 

av satta regler inom denna inte kan ses som ett undantag för vad som är tillåtet eller otillåtet i 

samhället i övrigt. Svenska fotbollförbundet har egna stadgar och ett eget regelverk, 

sanktionerna för överträdelser av fotbollsregler går att finna i stadgarnas 14 kap. Grunden i 

synsättet på ett eget regelverk är att det anses som tillräckligt att sanktionera spelare efter 

dessa. Inom den idrottsliga verksamheten anses det brista i lämplighet att pröva 

idrottsrelaterade mål i allmän domstol och har därför utvecklats en motvilja till detta.  

Den svenska fotbollen är en demokratisk folkrörelse som består av förbund, föreningar och 

intresseorganisationer. Exempel på intresseorganisationer inom fotbollen är SEF (Föreningen 

Svensk Elitfotboll). Organisationen har som uppgift att vara ledande i utvecklingen av svensk 

elitfotboll på klubbnivå. Principen som fotbollsrörelsen alltid arbetat efter är att den ska vara 

hel och odelbar, men att olika led har olika uppgifter och ansvarsområden
152

. Frågan som kan 

ställas är hur förhållandet är mellan fotbollens egna värdegrunder och normer och påverkan 

utifrån av den svenska lagstiftningen. Det svenska fotbollsförbundet har en disciplinnämnd 

som själva utreder fall där regelbrott begåtts av en fotbollsspelare. Nämnden avgjorde år 

2009, 604 ärenden, vilka gällde alltifrån bestraffningsärenden till arrangemangärenden
153

.  

 

När en fotbollsspelare tjänar över 3 000 kr/år räknas denne som arbetstagare
154

. Det måste 

betyda att en fotbollsspelare i form av arbetstagare lyder under regler i den svenska 

lagstiftningen på det arbetsrättsliga området. Fotbollen har ett eget kollektivavtal, där sägs att 

en anställning får vara högst i fem år. De har också förhandlat bort att anställningen ska löpa 

tills vidare
155

. Den sista meningen är ett undantag eller en avvikelse i förhållande till den 

arbetsrättsliga lagstiftningen.  

 

Svensk fotboll går mot en större kommersialisering och professionalisering, vilket bör leda till 

ändringar i regelverket. Den svenska fotbollsrörelsen lyder under Svenska fotbollförbundet. 
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Regelverket inom fotbollen kan delas in i två delar, det ena regelverket som gäller i samband 

med tävling och match, medan det andra regelverket behandlar de juridiska frågorna. 

Exempel på juridiska frågor är en förenings elitlicens och avtal med riskkapitalbolag. Genom 

elitlicenser ställs det krav på att föreningar ska ha sin ekonomi i balans
156

. Regelverket på 

planen regleras till stor del genom domare. På planen är det domarna som sätter gränser för 

vad som är att anse som lämpligt uppträdande. När en fotbollsspelare gör sig skyldig till en 

regelöverträdelse kan spelaren straffas i olika skalor. Fotbollens sanktioner innehåller bland 

annat varning, utvisning och avstängning
157

.  

Fler föreningar väljer att ingå avtal med riskkapitalbolag där de själva frånsäger sig riskerna 

för förlorat kapital. Vanligast är att riskkapitalbolaget tar ansvar vid köp av till exempel en 

dyr spelare och får sedan i sin tur ta del av klubbens intäkter som genereras till föreningen. 

Andra typer av avtal som förekommer inom fotbollens ramar är spelaravtal, tv-avtal samt 

sponsoravtal. Avtal av dessa slag regleras främst genom avtalslagen (1915:218). För ca tio år 

sedan startade svensk fotbollsrörelse Idrotts AB. Idrotts AB är ett idrottsaktiebolag och lyder 

bland annat under aktiebolagslagen (2005:551). Som ett led i föreningars försök till 

ombildning i form av aktiebolag blir skatteverkets intresse större för hur idrottsklubbar sköter 

sina affärer och deklarationer
158

.  
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5. Analys 
Målet med uppsatsen var att försöka utreda hur det kan förekomma så pass lite anmälningar 

om skadestånd till allmän domstol för överträdelser inom fotbollen.  

Fotboll är idag Sveriges största idrott och drar många åskådare till arenorna. Sporten 

utvecklas hela tiden och strävar efter att bli snabbare och tuffare för att tillfredsställa en mer 

kräsen publik. Många vill se tuffa närkamper och hög fart på planen. Skador inom idrotten 

kommer alltid att förekomma men spelarna har troligen inte för avsikt att skada sina 

motståndare. Tyvärr kan trycket på en spelare idag antas vara högre än tidigare, vilket leder 

till att en spelare måste göra bra ifrån sig och gör allt vad som krävs för att nå upp till den 

prestationen.  

Under tiden för uppsatsen framkom två händelser inom fotbollen som liknar varandra. Det 

handlar om grova överfall i och med fotbollsspel. För det första gäller det matchen mellan 

Norrköping och Brage den 26 april 2010. I matchen går en Norrköpingsspelare med dobbarna 

före in i en närkamp, vid kontakt med Bragespelaren går dennes ben av. Norrköpingsspelaren 

utvisas.  

Den andra händelsen inträffar i matchen mellan Mjällby och Helsingborg, också den 26 april 

2010. I matchen satsar en Helsingborgsspelare genom att gå med dobbarna före och försöker 

göra illa Mjällbyspelaren. I detta fall undkom spelaren attacken och kunde fortsätta matchen. 

Helsingborgsspelaren utvisades. Det ena fallet har nu granskats av fotbollförbundets egen 

disciplinnämnd. Beslutet som disciplinnämnden har kommit fram till är avstängning för 

spelaren under en bestämd tid. Motiveringen till beslutet löd ” brutalt spel som orsakat 

motståndaren skada”
159

. Det andra fallet har inte blivit aktuellt för fotbollförbundets 

disciplinnämnd eftersom utvisningen i det fallet inte bedömdes som grov av domaren. 

Spelaren i fråga i matchen mellan Mjällby och Helsingborg klarade sig med en lindring 

utvisning och blev därmed endast avstängd under en match.  

Slutsatsen av dessa två situationer är att tillfälligheter har gjort utgången olika. Händelserna i 

sig är i stort sätt lika, en spelare går in i en närkamp med viljan att erövra bollen. I det ena 

fallet går motståndarens ben av och i den andra situationen blir följden att spelaren kan 

återuppta spelet i matchen. Sanktionen för de båda händelserna blir densamma, utvisning. 

Bedömningen av dessa situationer har gjorts av domaren på planen. Han har i sin roll valt att 

sanktionera spelarna utifrån uppkommen skada. Till skillnad från fotbollens eget regelverk så 

borde fallen om de prövats enligt civilrättsliga regler i allmän domstol behandlats likvärdigt. 

Inom fotbollen spelar samhällsnyttan en viktig roll och klubbarna på elitnivå är beroende av 

sponsorer och att fylla sina läktare med åskådare. Genom att studera de nyligt inträffade fallen 

av benbrott och grova överfall kan man undra hur långt regelverket kan anses överrensstämma 

med allmänhetens uppfattning om vad som är acceptabelt. Hur svår ska en skada vara för att 

det ska bli upp till det allmänna att ingripa? Är det den positiva inverkan som fotbollen har på 

samhället som kan motivera den högre grad av våld som accepteras?  

Inom fotbollen är det väldigt ovanligt att det förekommer polisanmälningar. Som nämns i 

uppsatsen finns det inget som hindrar att en idrottsman eller kvinna går till den allmänna 

domstolen med sitt mål. Den allmänna domstolen måste ta sig an målet. Frågan vid 

fotbollsspel och överträdelser av det egna regelverket blir om det är tillräckligt ur 

                                                 
159

 http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/tavling/namnder-och-

kommitteer/disciplinnamnden/arkiv/tavling/disciplinnamnden/2010/beslut-i-svffs-disciplinnamnd-7-maj-2010/  

100412 

http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/tavling/namnder-och-kommitteer/disciplinnamnden/arkiv/tavling/disciplinnamnden/2010/beslut-i-svffs-disciplinnamnd-7-maj-2010/
http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/tavling/namnder-och-kommitteer/disciplinnamnden/arkiv/tavling/disciplinnamnden/2010/beslut-i-svffs-disciplinnamnd-7-maj-2010/


30 

 

rättssäkerhetssynpunkt att endast titta till idrottsförbundets egna disciplinnämnd och inte till 

det allmänna domstolsväsendet. Inom såväl fotbollen som annan idrott är skadorna många och 

det skulle vara oförsvarbart att alla skadeärenden behandlas av den allmänna domstolen. En 

incident motiverar inte att ett ärende ska gå till allmän domstol. Den vedertagna uppfattningen 

är att sanktonerna inom det egna regelverket är tillräckliga. Det idrottsliga syftet sägs vara att 

fostra en kommande generation men hur görs det på ett tillfredsställande sätt om det egna 

regelverket i vissa fall inte är tillräckligt för att stävja grova regelöverträdelser? Fotbollens 

regelverk anses idag vara ett parallellt rättssystem till det allmänna. Det tycks även vara som 

att fotbollen har ett eget intresse av att undvika att skador blir föremål för en allmänrättslig 

prövning, då det i vissa fall skulle verka avskräckande och ge dålig publicitet. Idrotten har 

sedan länge hävdat sin rätt till självbestämmande och självreglering. Idrotten vill hävda att 

idrotten ska ses som något njutbart och att den ska sprida glädje och kunskap. Därför anser de 

inte att de sociala relationer som finns inom idrotten kan regleras juridiskt. En annan 

uppfattning där idrotten motsätter sig de allmänna lagreglerna är att idrotten anser att statens 

inbladning skulle förstöra självregleringen inom idrotten. Idrottsrörelsen vill ha kvar sitt 

självbestämmande och sin självreglering samt hävda att det verkar som ett parallellt 

rättssystem.  Idrotten säger själva att en allmän domstol brister i lämplighet när det gäller 

behandling av idrottsrelaterade mål. Har det att göra med att idrotten länge har hållit den 

allmänrättsliga regleringen utanför sin egen reglering och därför har domstolen inte getts 

chansen till att utveckla och bygga kunskap kring frågor rörande idrott? 

Det egna regelverket tillmäts stor betydelse, detta för att det anses att det framtagna 

regelverket ska fylla funktionen för en rättvis och hänsynsfull idrott. Det egna regelverket har 

som uppgift att förhindra att skador inträffar och är framtagna för just fotbollsspel. Spelarna 

ska uppträda enligt framtagna regler och kan på så sätt sägas leva efter normer och sedvanan 

som utvecklats inom fotbollen. Man skulle kunna säga att genom att hänvisa till det egna 

regelverket går det att fastställa vad som är att anse som accepterat och inte accepterat inom 

fotbollen. Inom idrotten och fotbollen förekommer det att allmänheten accepterar en högre 

grad av våld än i övrigt. Detta kan tyckas märkligt då idrottens mål är att uppmuntra, inspirera 

och utbilda ungdomar och vuxna till att bete sig på ett ansvarsfullt sätt.  

Kravet på spelare varierar beroende på om de spelar fotboll professionellt eller som amatörer. 

En professionell spelare ska känna till det egna regelverket och leva efter det. Rör det sig om 

spelare på lägre nivå kan det inte ställas lika höga krav som för en professionell spelare vad 

gäller insikt och förståelse för spelet som en yrkesman/professionell spelare bör ha.  

För att ta ställning till om en idrottsutövare kan anses vara skadeståndsskyldig bör det tas 

ställning till vilken typ av idrottslig verksamhet som föreligger, samt hur det egna regelverket 

inom fotbollsrörelsen ska uppfattas i förhållande till det allmänna. Vid en diskussion rörande 

hur långt samtycket kan tänkas sträcka sig blir det också aktuellt att diskutera hur stort kravet 

är på oaktsamhet och vårdslöshet.  

Om en skadegörande handling är företagen med uppsåt är den vanligen belagd med straff.  

Samtycket sträcker sig inte hur långt som helst, det gäller att ta ställning till i vilken 

omfattning graden av våld är acceptabel. Vilka omständigheter ska föreligga för att samtycket 

kan anses omfatta skada på kroppen? Samtycket omfattar inte handlingar av oförsvarlig natur, 

det gäller exempelvis svår kroppsskada. Samtycket inom fotbollen skulle behöva sträcka sig 

så långt att det överrensstämmer med det egna regelverket, som är framtaget för att visa vad 

som är tillåtet och inte. För att bestämma om en överträdelse av dessa regler är 

skadeståndsgrundande, måste en bedömning göras om handlingen är att anse som uppsåtlig 

eller oaktsam.  
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I fallet RH 1995:23 behandlas frågan om misshandel under en pågående fotbollsmatch. En 

spelare hade slagit sin motståndare i ansiktet och på det sättet orsakat skada i mun och ansikte. 

Den misshandlade spelaren yrkade på skadestånd. Tingsrätten menade i sina domskäl att 

deltagande i denna typ av idrottsutövning ger samtyckte till en viss grad av våldsutövning. De 

menade också att förhållandena för ansvar vid dessa sammanhang endast kan bli aktuella när 

det rör sig om allvarliga överträdelser. Domstolen bedömde i fallet att handlingen var 

uppsåtlig och att det därför rörde sig om en allvarlig misshandel som går utanför de ramar och 

regelverk för vad som är att acceptera under en fotbollsmatch. Misshandeln i detta fall sa 

tingsrätten var att anse som ett artbrott och skulle därför föranleda fängelse. 

Hovrätten utgick precis som tingsrätten från att våld mot person i och med fotbollsspel skulle 

motivera en tolerant straffrättslig bedömning eftersom våldet brukar beivras inom 

idrottsrörelsen självt, detta gjordes även i detta fall. Synen som domstolen har i detta fall 

överensstämmer med vad regeringen har slagit fast i förarbetet som omfattar beaktandet av 

hur långt samtycket sträcker sig.  

Toleransen av våld inom idrotten präglar sanktionerna för spelare när det kommer till 

bedömningen av straffbarhet och brottsrubricering, men också vilken påföljd som ska bli 

aktuell. Toleransen för våldet inom idrotten sägs gå längre och längre. Det kan motivera att en 

idé vore att tydliggöra vilka gränser som ska gälla för regelbrott och speciellt våldsbrott i 

idrottsliga sammanhang. Domstolen var i fallet inne på att toleransgränsen för vad en spelare 

kan förvänta sig, skiljer sig i bedömning av ett fall utanför planen och i spel. Detta borde 

betyda att som i detta fall, när en domare har blåst av matchen kan inte en spelare säga sig ha 

samtyckt till misshandel utan då blir misshandelsbegreppet aktuellt i form av prövning i en 

allmän domstol. Hovrätten sa i fallet att misshandeln skett efter avblåsning av matchen och att 

den därför inte är att anse som ringa. Eftersom spelet var avblåst styrs domstolen i detta fall 

av misshandelsbegreppet och påföljden blir fängelse. Skadestånd utgick med 3 000 kr för 

sveda och värk.    

Skulle en inskriven regel i stadgarna möjliggöra allas likhet inför lagen om disciplinnämnden 

vid grava fall av brott var tvungen att anmäla dessa till polisen? Svårigheten blir att hitta 

gränsdragningen. Ska gränsdragningen inom fotbollen dras jäms med den yttre vita linjen i 

gräset? Ska fotbollens egna regelverk bara vara tillämplig på fotbollsplanen? För det första 

skulle det motivera att det inte sker dubbla prövningar av ett och samma ärende, det som vid 

processrätt kallas litispendens. För det andra borde det vara så att disciplinnämnden såg det 

som sitt ansvar att av rent moraliska skäl anmäla sådana fall som överskrider gränsen för 

tolerans av våld inom sporten.     

Det kan tyckas en aning märkligt att en spelare endast döms efter fotbollsrelaterade sanktioner 

även om skadan spelaren gjort är att anse som grov enligt en allmänrättslig 

misshandelsbedömning. Det här synsättet kan i grunden komma från att idrottens regelsystem 

ses som ett parallellt system till det allmänna. Frågan för rättsväsendet blir att utreda vilka 

som ska handlägga ärendet för att undvika eventuella dubbel bestraffningar av spelare.   

Försäkringens betydelse inom fotbollsspel är stor. Försäkringen har ett nära samband mellan 

idrotten samt om någon vid idrottslig verksamhet skulle bli skadeståndsskyldig. Ungdomar 

under 15 år är skyddade av sin föreningsförsäkring vid deltagandet i fotboll, det gäller 

ovillkorligt. En annan sak blir det för spelare som nått licensålder, det vill säga är över 15 år. 

Dessa spelare får genom föreningen en gruppförsäkring inom Folksam som täcker de akuta 

skador som kan inträffa, men för att vara helförsäkrad gäller det för spelare att själva teckna 

en individuell tilläggsförsäkring, detta på grund av att fotboll klassas som en högriskidrott. 

Som spelare och förälder gäller det att ta reda på så mycket som möjligt om 
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försäkringsmöjligheterna i samband med fotbollsspel eftersom fotboll inte uttryckligen finns 

med i undantagen för olycksfallsförsäkringarna i försäkringsbolagens villkor. Folksam 

behandlar ca 7 000 skadefall inom fotbollen varje år vilket skulle motivera att fotboll kan 

klassas som högriskidrott. Vid idrottsutövning ska deltagarna själva ansvara för att deras 

uppträdande inte inverkar betydande för skaderisken. Har en deltagare visat hänsyn till spelets 

regler ansvarar vanligen inte deltagarna själva för om en annan deltagare skadas eftersom den 

kollektiva olycksfallsförsäkringen har som uppgift att täcka dessa skador. Försäkringsbolagen 

gör skillnad på försäkring när en spelare får lön eller spelar på amatörnivå. Vid avlönat arbete 

som professionell fotbollsspelare blir frågan om en förening ska lyda under arbetsgivarens 

principalansvar. Ansvaret för vållande gäller anlitad personal som gör det arbete som 

arbetsgivaren i vanliga fall tillhandahåller. För att principalansvaret ska gälla finns det inget 

som säger att arbetstagaren måste få betalt, ansvaret kan omfatta ideellt arbete, exempel på 

detta kan vara en funktionär i en idrottsförening eller idrottsföreningen om denne anlitar till 

exempel städhjälp. Om skada skulle uppstå i den situationen är det idrottsföreningen eller den 

som ansvarade för anställningen som blir ansvarig för vållandet? Enligt svenska regler står en 

fotbollsspelare under arbetstagarens ansvar om spelaren har en inkomst på över 3 000 kr/år.  

En fråga som uppstått och som skulle kunna vara grund för nästa uppsats och en utförligare 

utredning är hur långt klubbens ansvar sträcker sig när det kommer till ersättning i form av 

ersättning till en skadad spelare/arbetstagare. Om en spelare tjänar omkring 3 000 kr/år har 

den spelaren i regel en annan sysselsättning, gäller klubbens ansvar endast den förlust som 

sker på grund av att spelaren inte kan utföra arbetet för klubben, alltså spela fotboll? Eller ska 

klubben ta ansvar även för spelarens oförmåga att eventuellt kunna utföra sin vanliga 

sysselsättning vid sidan av fotbollen? Detta är inget jag kommer belysa mer men kan vara av 

intresse att utreda vidare vid ett annat tillfälle.   
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