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Summary 
The phenomenon of sport has historically enjoyed a special status in law, 
which has meant that sport and its organisations themselves have been 
regulating their activities by legislating their own laws and rules without 
interference from the rest of society. The reasons for this are several but are 
often based on the idea that sport is such a phenomenon that does not lend 
itself to be force into the society's other frames. In step with the increasing 
commercialization in sport, society are beginning to demand that the rules 
that apply in general must also apply to sport. This has meant a development 
where  previously unchallenged autonomy of sport is gradually restricted. 
 
EU law entry has been a factor in this development, since the decisions of  
sports governing bodies are increasingly challenged by EU law rules. This  
has meant that today the rights and obligations that sport and its 
practitioners enjoys originates partly from the rules laid down by sporting 
bodies but also from the "common" law. 
 
An interesting situation arises when these rules represent different interests,  
and perhaps even stand in direct conflict with each other. On these 
occasions the result has often been that sport has had to change its rules, 
which often has led to revolutionary changes for sport. 
 
This paper examine how such a situation in the field of labor law is treated. 
The paper aims to analyse how EU law on free movement of workers is 
related to sport. On the one hand, EU law on free movement of workers 
aims to complete the internal market. On the other hand, there are sport 
rules about transitions and compositions of law that aims to affirm the 
sporting interests such as safeguarding sporting competition and the 
regularity of sporting competitions. Based on practice, the legal cases 
analyzed in the paper outlines the obstacles that sport rules  
have meant to the free movement of workers, as well as how the EU Court 
assessed whether these can be accepted. 
 
This survey of the relevant practice shows that the assessment by the EU 
court to determine whether an obstacle to freedom of movement is 
acceptable revolve on an assessment whether there is a legitimate purpose 
for the rule, and whether this rule in turn is proportional in its ambition to 
achieve this objective. 
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Sammanfattning 
Fenomenet idrott har historiskt sett åtnjutit en särställning rättsligt sett vilket 
inneburit att idrotten och dess organ själva har fått reglera sin verksamhet 
genom att stifta sina egna lagar och regler utan ingripande från övriga 
samhället. Anledningarna till denna självständiga normbildning är flera men 
utgår ofta från en föreställning om att idrott är ett sådant fenomen som inte 
lämpar sig att tvingas in i samhällets övriga ramar. I takt med den 
tilltagande kommersialiseringen inom idrotten har övriga samhället dock 
börjat ställa krav på att de regler om gäller i övrigt också måste gälla inom 
idrotten. Detta har inneburit en utveckling där idrottens tidigare ohotade 
autonomi succesivt inskränks. 
 
EU-rättens inträde har varit en faktor i denna utveckling, då de beslut som 
fattats av idrottens organ i allt större utsträckning utmanats av EU-rättens 
regler. Detta har medfört att de rättigheter och skyldigheter som idrotten och 
dess utövare idag åtnjuter härstammar dels utifrån de regler som stadgas av 
idrottsliga organ men även utifrån den ”vanliga” rätten. 
 
En intressant situation uppstår då dessa regler representerar olika intressen, 
och kanske rentav står i direkt konflikt med varandra. Vid dessa tillfällen 
har resultatet ofta blivit att idrotten har fått ändra sina regler, vilket ofta 
inneburit omvälvande förändringar för idrotten. 
 
Denna uppsats utreder hur man hanterat en sådan situation inom det 
arbetsrättsliga området. Uppsatsen syftar till att undersöka hur EU-rättens 
bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare förhåller sig till idrotten. 
Å ena sidan finns EU-rättens regler om fri rörlighet för arbetstagare som 
syftar till att förverkliga den inre marknaden. Å andra sidan finns idrottens 
regler kring övergångar och sammansättningar av lag som syftar till att 
bejaka idrottsliga intressen såsom säkerställandet sportslig konkurrens och 
regelbundenhet i idrottsliga tävlingar. Utifrån praxis analyseras flertalet 
rättsfall i uppsatsen vilka redogör för de hinder som idrottens regler 
inneburit mot den fria rörligheten för arbetstagare, samt hur EU-domstolen 
bedömt huruvida dessa kan godtas.  
 
Utifrån denna kartläggning av relevant praxis visar det sig att EU-
domstolens bedömning av om ett hinder mot den fria rörligheten kan godtas 
kretsar kring en bedömning av huruvida det föreligger ett legitimt syfte till 
den idrottsliga regeln, samt huruvida denna regel i sin tur är proportionell i 
sin strävan att uppnå detta syfte. 
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Förkortningar 
 
EG   Europeiska gemenskapen 

EU   Europeiska unionen 

FEUF   Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt  

FEU   Fördraget om Europeiska unionen 

FIBA  Fédération Internationale Basketball Association  

FIFA   Fédération Internationale de Football Association  

UEFA  Union of European Football Associations 
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1 Inledning  

1.1 Introduktion 
Idrott kan definieras som ”alla former av fysisk aktivitet som genom 

tillfällig eller organiserad medverkan syftar till att uttrycka eller förbättra 

fysisk kondition och välbefinnande, skapa sociala relationer eller uppnå 

tävlingsresultat på alla nivåer”.1 Det är idag svårt att hitta någon verksamhet 

som omfattar en så pass stor del av samhället som idrotten gör. Ungefär 

60% av EU:s medborgare är idag aktiverade i någon av de ca 700 000 

föreningar som finns inom EU, vilket visar vilken stor folkrörelse idrotten 

vuxit ut till.2 Det beräknas att ca 4% av EU:s BNP skapas och ungefär 5-6% 

av arbetskraften sysselsätts av idrott.3 Med den stadigt ökande 

kommersialiseringen av idrotten blir de juridiska frågorna inom idrotten 

naturligt nog allt fler. 

 

Idrottens organ har historiskt sett velat undvika all statlig inblandning i 

deras sektor, vilket framdrivit en protektionistisk syn på organiserandet och 

styrandet av idrott. Traditionellt sett har idrotten existerat och reglerats som 

ett självständigt nätverk med egna regler och förordningar. Ofta har rätten 

till autonomi och självbestämmande härletts ur föreningsfriheten4, vilket då 

skulle innebära att de normer som idrottsrörelsen etablerar ska vara fredade 

från rättslig inblandning.5 Samtidigt har myndigheter varit motvilliga att 

ingripa i den idrottsliga sektorn eftersom de haft en tendens att betrakta 

idrotten som en egen kulturell gren snarare än ett affärsmässigt fenomen. I 

och med denna syn har idrottens organ tillåtits utöva detta självstyre utan 

något påtagligt ingripande från varken statsmakter eller andra organ.6 

Samhället har dock börjat ställa krav på att de regler och normer som gäller i 

övrigt också måste gälla inom idrotten och därigenom har en önskan om ett 
                                                
1 Europarådet, European Sports Charter (1992), artikel 2.1.a. 
2 Kommisionen, Vitbok om idrott, s. 4. 
3 Backman, 2008 s. 43. 
4 2 kap. 1 § Regeringsformen 
5 Lindholm, 2014 s. 39. 
6 Backman, 2008 s. 22. 
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formellt regelverk för att skapa tydlighet, förutsägbarhet samt rättssäkerhet 

även inom idrotten vuxit fram. 

 

EU-rättens inträde har varit en faktor i detta, då de beslut som fattats av 

idrottens organ i allt större utsträckning och inte utan framgång utmanats av 

EU-rättens regler.7 Därav kan man idag knappast påstå att idrottens 

autonomi fortfarande existerar, då idrotten juridifieras i allt större 

utsträckning. Detta succesiva förrättsligande har medfört att de rättigheter 

och skyldigheter som idrotten och dess utövare idag åtnjuter härstammar 

dels utifrån de regler som stadgas av de internationella samt nationella 

idrottsliga organ som finns, men även utifrån den ”vanliga” rätten. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att undersöka idrottens förhållande till EU-rätten, 

med fokus på frågan om fri rörlighet för arbetstagare. Jag ämnar kartlägga 

de situationer då konflikt uppstår i förhållandet mellan EU:s regler på 

området och idrottens regler och traditioner.  

 

Jag har i uppsatsen försökt utreda vilka regler som har förekommit på 

idrottens område som inneburit ett hinder mot den fria rörligheten, samt hur 

EU-rätten har hanterat dessa hinder. Utifrån dessa har jag sedan försökt 

urskilja de situationer då hinder mot den fria rörligheten ändå kan godtas. 

 

Utifrån denna utredning behandlar uppsatsen följande frågeställning: 

-Går det att urskilja någon generell metod för bedömningen av dessa hinder?  

-Existerar något allmänt förhållningssätt till de åtgärder som godtas trots att 

de inskränker den fria rörligheten? Visar man idrotten några särskilda 

hänsyn? 

 

En utgångspunkt är att idrotten blir allt mer kommersialiserad, vilket 

innebär att man i allt större utsträckning eftersträvar att omsätta de 

                                                
7 Ibid., s. 201. 
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idrottsliga prestationerna till ekonomiska vinster.8 Uppsatsen och 

ämnesvalet har utgått ifrån hur denna process påverkat idrottens särställning 

och utifrån detta har jag valt ett ämne där idrottens och EU-rättens regler 

representerar två olika, kolliderande, intressen. 

 

1.3 Avgränsningar 

Idrottsrelaterade frågor spänner över många olika rättsområden men har i 

och med sin natur ändå flera gemensamma nämnare. Under mina 

efterforskningar insåg jag snart att många synsätt och principer är 

återkommande, vilket medförde att jag lätt halkade in på frågor som inte var 

direkt kopplade till mitt huvudämne. Detta har inneburit att jag aktivt fått 

avgränsa mig från de aspekter som istället rör idrottens autonomi och 

konkurrensrättsliga regler, då dessa ofta behandlas parallellt med mitt 

uppsatsämne.  

 

Bland de fyra fundamentala friheterna har jag även valt att begränsa 

framställningen till den fria rörligheten vad gäller just arbetstagare. Alltså 

behandlar jag inte de andra friheterna dvs. fri rörlighet för tjänster, varor och 

kapital. 

 

Jag har valt att genomgående använda benämningen idrott och inte sport, då 

jag anser att den benämningen är mer korrekt. Idag är dock skillnaden 

mellan begreppen små och de används ofta om varandra. 

 

1.4 Metod och material 
I min arbetsprocess har jag främst använt mig av den rättsdogmatiska 

metoden vilket innebär att jag fastställt och tolkat gällande rätt på området 

utifrån en analys av rättskällorna. Jag har i enlighet med denna metod 

försökt urskilja de egentliga rättsliga problemen och sedan undersökt hur 

                                                
8 Jönsson, 2008 s. 42. 
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dessa behandlats i rättskällorna. I och med mitt ämnesval har jag även 

använt den EU-rättsliga metoden vilket inneburit att min utredning samt 

tolkning av uppsatsens frågor gjorts utifrån EU-rättens syften.  I enlighet 

med denna metod bygger uppsatsen på välkända rättsliga instrument såsom 

EU-fördragen och EU-domstolens praxis. I min arbetsprocess har jag inlett 

med att identifiera de nyckelbegrepp som är utmärkande i EU-domstolens 

rättspraxis i de situationer EU-rättens regler kolliderat med idrottens regler. 

Utifrån denna rättspraxis har jag försökt konkretisera innebörden av dessa 

begrepp och sedermera kunnat klarlägga vilka synsätt som varit vägledande 

i rättsutvecklingen och skapat dagens rättsläge. De bestämmelser som 

utfärdats av nationella domstolar och förbund har tolkats på EU-konformt 

sätt för att få en förståelse för de intressen som står mot varandra.  

 

För att på bästa sätt kunna besvara uppsatsens frågeställning anser jag att det 

varit påkallat att syna utvecklingen på området utifrån ett rätthistoriskt 

perspektiv för att på så sätt få en förståelse för hur den rättsliga synen på 

idrott förändrats och vilka faktorer man har tagit fasta på vid bedömningen. 

Trots rättsområdet är relativt ungt tror jag att en sådan historisk redogörelse 

är lämplig och skapar bäst förståelse för dagens rättsläge, då utvecklingen 

och dagens rättsläge etablerats och drivits utifrån rättspraxis snarare än 

lagstiftning.  

 

I min analys har jag anlagt ett kritiskt perspektiv, där jag undersöker 

huruvida lämplig hänsyn har tagits till ”idrottens natur ” vid hanteringen av 

frågan. Genom att anlägga ett kritiskt perspektiv kan jag analysera sociala 

och kulturella förhållanden, vilka ofta präglas av olika makt- och 

särintressen.  

 

Vad gäller materialet har jag utifrån rättskälleläran främst använt mig av 

primärrätt samt EU-domstolens praxis för att fastställa unionsrättsligt 

gällande rätt. Denna rättspraxis har jag valt utifrån återkommande 

hänvisningar till denna i doktrinen. Den doktrin jag använt har varit ett bra 
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hjälpmedel för att få både bakgrund och sammanhang samt för att lokalisera 

de för rättsutvecklingen centrala delarna. 

 

1.5 Disposition 

Tanken med min disposition har varit att etablera en tydlig struktur genom 

att gå från det allmänna till det specifika. På så sätt tror jag framställningen 

blir både tydlig och lättförstådd samt ger läsaren den nödvändiga 

bakgrunden man behöver för att kunna ta sig an uppsatsens huvudfrågor. 

 

Efter en introducerande del om fenomenet idrott och den pågående 

förrättsligande process som sker på området går jag sedan vidare till att 

introducera EU och den EU-rätt som ligger till grund för uppsatsens 

huvudfrågor. Med EU-rättens ställning och de relevanta bestämmelsernas 

utformning klargjord redogör jag sedan utifrån rättspraxis för hur EU-rätten 

tillämpats på idrottsliga frågor. Fokus riktas sedan mot de rättsfall som 

behandlat rätten till fri rörlighet för idrottsmän. Utifrån denna följer sedan 

en analys utifrån min frågeställning angående hinder mot den fria 

rörligheten och de situationer då det kan rättfärdigas. 
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2 EU:s utformning och regler 

2.1 EU:s inre marknad och fundamentala 
friheter 

Flertalet av de regler som utfärdats av idrottsliga organ inkräktar på EU:s 

inre marknad och dess syften. Etableringen och upprätthållandet av en inre 

marknad, vari man integrerar de olika medlemsstaternas ekonomi för att 

uppnå en balanserad ekonomisk tillväxt, är ett av Europeiska unionens 

viktigaste syften.9 Visionen är att medlemsstaternas gemensamma 

geografiska område ska fungera som en enda marknad, och i flera decennier 

har fördragen talat om den interna marknaden som ”ett område utan interna 

gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital 

säkerställs”.10 För att kunna säkerställa en sådan fri distribution utan interna 

hinder är det förbjudet för medlemsstaterna att agera diskriminerande mot 

varor, personer, tjänster och kapital.11 Syftet med dessa så kallade ”fyra 

fundamentala friheter” är att öppna upp den ekonomiska aktiviteten inom 

unionen och man hoppades vid unionens skapande att denna ekonomiska 

integration i längden skulle leda till politisk enighet samt fred och tillväxt 

inom unionen. 

2.2 EU-domstolen 

Då EU-domstolens12 uppgift är att säkerställa att lag och rätt följs vid 

tolkning och tillämpning av fördragen13 har instansen ett lämpligt forum för 

att utreda de fall där aktörer hävdar att EU-rätten kränkts. Sedan EU 
                                                
9 Artikel 3(3) FEU 
10 Artikel 26(2) FEUF 
11 Artikel 28 till 37 FEUF gällande fri rörlighet för varor, samt artikel 45 till 66 FEUF 
gällande fri rörlighet för personer, tjänster och kapital.  
12 Tidigare EG-domstolen som efter Lissabonfördragets genomförande den 1 december 
2009 numera är EU-domstolen, vilket kommer vara den konsekventa benämningen i 
uppsatsen även i de fall det egentligen är EG-domstolen som avses. EU-domstolen benämns 
ibland enbart ”domstolen”. 
13 Artikel 19(1) FEU 
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bildades har flertalet frågor gällande EU-rättens tillämpning hänskjutits från 

de nationella domstolarna till EU-domstolen. Flertalet av dessa har 

behandlat hur de regler som syftar till förverkligandet av den inre 

marknaden ska förhålla sig till idrottsliga regler och företeelser, vilket gett 

upphov till den omfattande rättspraxis som i stora drag återges nedan. 

2.3 Rätten till fri rörlighet för arbetstagare 

Av de ovan nämnda ”fyra fundamentala friheterna”, är det framförallt rätten 

till fri rörlighet för just arbetstagare som är intressant ur en idrottsjuridisk 

aspekt. Rätten till fri rörlighet för arbetstagare stadgas i art. 45 FEUF som 

syftar till att säkerställa ”rätten till fri rörlighet för arbetstagare inom 

unionen”14. Mer specifikt belyser artikeln rätten att acceptera 

arbetserbjudanden, att röra sig fritt inom medlemsstaternas territorium, 

uppehålls sig i en medlemsstat i syfte att inneha anställning, samt att få 

stanna kvar i en medlemsstat efter att man har blivit anställd där. 

 

För att kunna hantera denna typ av frågor krävs en tydlig definition av 

begreppet arbetstagare. De olika medlemsstaternas lagstiftning i 

nationalitetsfrågan samt den för unionen allmänna definitionen av begreppet 

”arbetstagare” är det som avgör huruvida en person ska få åtnjuta den 

rättighet som rätten till fri rörlighet för arbetstagare innebär. Anledningen 

till att det råder en för unionen enhetlig syn och definition av begreppet 

arbetstagare är för att det annars skulle vara möjligt för medlemsstaterna att 

kringgå det skydd arbetstagare åtnjuter i och med fördragens 

bestämmelser.15 EU-domstolen har därav i rättsfallet Lawrie-Blum uttalat att 

begreppet arbetstagare åsyftar ”en person som under en bestämd tidsperiod 

utför arbete åt och under ledning av en annan person för vilket han 

emottager ersättning”.16 Då reglerna om fri rörlighet för arbetstagare är en 

av gemenskapens grundläggande principer har man i rättspraxis uttalat att 

begreppet "arbetstagare" skall därför tolkas extensivt, medan undantag och 

                                                
14 45(1) FEUF 
15 Mål 75/63 Hoekstra (née Unger) [1964] E.C.R. 177 
16 Mål 66/85 Lawrie-Blum [1986] E.C.R. 2121, punkt 17. 
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avvikelser från principen om fri rörlighet för arbetstagare skall tolkas 

restriktivt.17 Detta medför att varken anställningens längd, ursprunget hos de 

medlen som betalas som ersättning, eller det faktum att den utbetalade 

ersättningen understiger det existensminimum som anges i 

anställningsstaten, har någon betydelse för bedömningen av huruvida en 

person är att anse som arbetstagare.18 Inte heller typen av arbete är relevant, 

förutsatt att det rör sig om en ekonomisk aktivitet.19 

 

Vad gäller begreppet arbetstagare i förhållande till idrotten har EU-

domstolen följaktligen i en rad avgöranden20 bekräftat att både hel- och 

halvprofessionella idrottare ska anses vara arbetstagare på grund av det 

faktum att deras aktivitet medför en vinstgivande sysselsättning.21  

 

                                                
17 Mål 139/85 R.H. Kempf [1986] punkt 13. 
18 Mål 53/81 Levin [1982] E.C.R. 1035, punkt 15, 16, 17. 
19 Mål 196/87 Steymann [1988] E.C.R. 6159, punkt 12-14; Mål 456/02 Trojani [2004] 
E.C.R. I-7573, punkt 17-24 
20 Mål 13/76 Donà, Mål 415/93 Bosman, Mål 176/96 Lehtonen, Mål 519/04 Meca-Medina  
21 Mål 415/93 Bosman [1995] E.C.R. I-4921, punkt 87. 
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3 EU och idrott 

3.1 EU-rätten inkränktar på idrotten 

I detta avsnitt ämnar jag att ge en kortare bild av hur EU-domstolen i 

allmänhet hanterat fenomenet idrott, vilket i sin tur etablerat den relation till 

idrotten som EU-rätten har idag. Denna utveckling har varit en absolut 

nödvändig förutsättning för att etablera dagens rättsläge, där idrottens 

normer kan utmanas av EU-rätten och därmed måste anpassa sig efter 

denna. 

 

I stora drag har utvecklingen inom idrottsjuridiken kretsat kring hur 

fenomenet idrott hanteras då frågor med idrottslig anknytning underkastas 

en EU-rättslig prövning, oavsett vilken rättsfråga det rör sig om. Ur den 

drygt 40-åriga praxis som finns kan man skönja en tydlig utvecklingslinje:  

hel- och halvprofessionell22 verksamhet ska i allt högre utsträckning 

omfattas av de rättsliga krav som gäller för andra ekonomiska verksamheter, 

vilket även gäller för centrala delar av det idrottsliga utövandet. 

 

EU-domstolens första beslut på idrottens område kom redan år 1974, då 

EU-domstolen(då EG-domstolen) i rättsfallet Walrave23 ombads ta ställning 

till frågan om de rättigheter och skyldigheter som EU-rätten(då EG-rätten) 

ger upphov till också är tillämpliga på idrottsregler.24 Rättsfallet hade stor 

betydelse då det fastställde att tillämpningsområdet för EU-rättens 

grundläggande friheter i vissa fall sträcker sig även över idrotten. EU-

domstolen konstaterade i sin dom att med hänsyn till unionens (då 

”gemenskapens”) mål omfattas utövande av idrott endast av EU-rätten då 

utövandet utgör en ekonomisk verksamhet. Med detta menade man att sådan 

aktivitet som endast är av rent idrottsligt intresse, och därigenom inte av 
                                                
22 Med halvproffesionell åsyftas att man erhåller ersättning för sin prestation men att enbart 
denna inkomstkälla inte är tillräcklig och att man därav även har en annan sysselsättning. 
23 Mål 36/74 Walrave and Koch, REG 1974 s. 1405  
24 Ibid., punkt 2. 
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ekonomisk natur, inte var föremål för EU-rätten.25 Begreppet ”ekonomisk 

verksamhet” har EU-domstolen konsekvent använt än idag för att tolka de 

individuella rättigheternas tillämpningsområde. Huruvida de fundamentala 

friheterna är tillämpliga i en viss situation avgörs därmed av om den avser 

en ”ekonomisk verksamhet”. Omvänt gäller att en verksamhet inte utgör en 

inskränkning i den fria rörligheten om den i sig inte har något med 

ekonomisk verksamhet att göra.26 Det har dock visat sig vara mycket svårt 

att definiera de idrottsliga regler som ska anses vara icke-ekonomiska och 

därigenom står utanför EU-rättens tillämpningsområde, då det är svårt att 

särskilja de ekonomiska aspekterna från de idrottsliga (icke-ekonomiska) 

aspekterna. Denna tidiga praxis kunde tolkas som att frågor av ”rent 

idrottsligt intresse” faller utanför idrottens tillämpningsområde, vilket gav 

upphov till spekulationer om att EU-domstolen därmed skapat ett 

”idrottsligt undantag”, vilket då skulle innebära att rent idrottsliga aspekter 

faller utanför fördragens tillämpningsområde.27  

 

År 2006 kom sedan ett omvälvande avgörande i och med rättsfallet Meca-

Medina28, där det var tydligt hur EU-domstolen drygt 30 år senare var av en 

annan uppfattning än i Walrave-domen. Man menade nu att inte ens de 

regler som uppfattas som ”rent idrottslig”, och alltså inte innebär någon 

ekonomisk aktivitet, enbart på denna grunden kan undgå 

fördragsbestämmelserna. Därigenom uttalade domstolen att det inte finns en 

sådan tydlig gränsdragning och att ett sådant ”idrottsligt undantag” som man 

tidigare utgått från inte existerar. Detta innebar att en regel samt 

organisationen som skapat denna kan bli föremål för EU-rättslig prövning 

även i de fall regeln är till synes ”rent idrottslig”. Det nya förhållningssättet 

innebar att en regel ska utredas utifrån sammanhanget, med beaktande av de 

ekonomiska effekter de ger upphov till.29 Därav ska bedömningen göras från 

fall-till-fall vilket innebär att inga idrottsliga regler är undantagna från 

fördragens tillämpningsområde redan genom sin ”rent idrottsliga” natur. 
                                                
25 Ibid, punkt 4-7. 
26 Lindholm, 2014, s. 206 ff. 
27 Parrish & Miettinen, 2008, s. 20. 
28 Mål 519/04 P David Meca-Medin, REG 2006 s. I-6991. 
29 Szyszczak, 2007, s. 57. 
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Man har förvisso genomgående erkänt idrottens viktiga roll i samhället och 

dess särart, men anser trots det att denna särart inte räcker som en 

motivering för ett undantag från tillämpning av EU-rätten.30 

 

Denna ändrade ståndpunkt har till viss det inneburit en ökad möjlighet att 

utmana beslut som fattats av idrottens organ, även de som alltså är av till 

synes rent idrottslig karaktär. Dock innebär denna nya gränsdragning inte 

nödvändigtvis att man avvikit från den etablerade synen på de idrottsliga 

frågorna sensu stricto, då dessa med största sannolikhet även 

fortsättningsvis kommer falla utanför EU-rättens behörighetsområde, dock 

inte av den anledningen att något ”idrottsligt undantag” gäller.31  

 

3.2 Fri rörlighet för idrottsmän 

Utifrån ovanstående kartläggning kommer den fortsatta framställningen nu 

rikta sitt fokus mot rättsfall och rättsfrågor som är direkt kopplade till 

uppsatsens huvudämne, nämligen kravet på fri rörlighet för arbetstagare och 

huruvida detta krav efterlevs inom idrotten.  

 

3.2.1 Walrave 

Tidigare nämnda rättsfallet Walrave är även intressant specifikt för 

framställningen om den fria rörligheten för arbetstagare. I rättsfallet hävdade 

två holländare, som jobbade som farthållare vid cykeltävlingar, att en 

bestämmelse som innebar att farthållaren måste vara av samma nationalitet 

som cyklisten var diskriminerande och oförenlig med EU-rättens regler om 

fri rörlighet för arbetstagare. Domstolen klargjorde att förbud mot 

diskriminering förvisso inte enbart gäller offentliga myndigheters åtgärder, 

utan även privaträttsliga subjekts regler kring reglering av förvärvsarbete. 

Dock menade domstolen, utifrån det tidigare beskrivna resonemanget, att ett 

                                                
30 Kommissionen, Vitbok om idrott (2007), s. 13. 
31 Geeraert, Limits to the Autonomi of Sports, p. 6. 
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sådant förbud inte kan gälla sammansättningen av idrottslag, särskilt 

landslag, då detta är en fråga av rent idrottsligt intresse som inte har med 

ekonomisk verksamhet att göra.32 

 

3.2.2 Donà 

Under mitten av 1970-talet var det enligt italienska fotbollsförbundets regler 

förbjudet för utlänningar att spela professionell fotboll i Italien. 

Spelaragenten Donà ombads trots det att i sin roll som agent undersöka 

utländska spelares villighet att komma till Italien. I en betalningstvist som 

uppstod i och med detta uppdrag hade den italienska domstolen att ta 

ställning till huruvida fotbollsförbundets begränsning var förenlig med EU-

rätten och valde då att hänskjuta frågan till EU-domstolen. 

 

Utifrån den då nyligen avdömda Walrave-domen konstaterade domstolen att 

eftersom fotbollsspelare fullgör ett avlönat arbete är det frågan om en sådan 

ekonomisk aktivitet som omfattas av fördragen. Detta menade domstolen 

gäller både för hel- och halvprofessionella idrottare, vilket i sin tur innebär 

att EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare även måste 

gälla för fotbollsspelare som är medborgare i en medlemsstat. EU-

domstolen ansåg att dessa regler, som begränsade möjligheten att delta i 

matcher till att endast gälla italienska medborgare, var oförenliga med 

bestämmelserna i funktionsfördraget med motiveringen att de innebar ett 

diskriminerande hinder mot den fria rörligheten. Då reglerna i fråga ansågs 

vara av ekonomisk natur och inte rent idrottsliga ansågs de omfattas av EU-

rätten. Domstolen öppnade dock för att en reglering av detta slag kan vara 

förenlig med EU-rätten om den tillämpas på så sätt att den utesluter 

utländska spelare från deltagande i vissa matcher på grunder som inte är av 

ekonomisk natur, utan istället beror på att dessa matcher är av särskild 

karaktär. Därmed kunde en sådan åtgärd rättfärdigas om den tillämpas på 

grunder som uteslutande rör idrotten som sådan. Man åsyftade då främst 

                                                
32 Mål 36/74 Walrave and Koch, REG 1974 s. 1405. 



 16 

landskamper och menade att man i dessa sammanhang fick ställa krav på 

viss nationalitet.33  

3.2.3 Bosman 

Rättsfallet är det genom tiderna viktigaste på idrottens område i allmänhet 

och i synnerhet utifrån mitt uppsatsämne är rättsfallet högst relevant. Detta 

eftersom det behandlar två frågor som båda berör rätten till fri rörlighet ur 

olika aspekter. Dels tar domstolen ställning till ett icke-diskriminerande rent 

kontraktsrättsligt hinder mot den fria rörligheten, samt även ett hinder av 

diskriminerande art där arbetstagare behandlats olika på grund av 

nationalitet.  

 

I fallet väcktes talan av den belgiska fotbollsspelaren Jean-Marc Bosman, 

som då var en spelare i den belgiska klubben Standard Liege. Efter att ha 

misslyckats att etablera sig i klubben löpte hans kontrakt ut och han ville då 

lämna Standard Liege för den franska klubben Dunkerque, som var 

intresserade av hans tjänster. Dunkerque kunde dock inte betala den 

övergångssumma som Standard Liege begärde, i enlighet med då gällande 

regler, och därigenom hindrades övergången trots att Bosmans kontrakt med 

Standard Liege de facto hade löpt ut.34 Bosman stämde då klubben, belgiska 

FA och UEFA inför nationell domstol och hävdade att ingen transfersumma 

skulle krävas för honom då det utgjorde en begränsning av handeln och 

stred mot hans rätt till fri rörlighet. Denna kontraktsrättsliga fråga utgjorde 

en av två omtvistade frågor som hänsköts till EU-domstolen för ett 

förhandsavgörande.35  

 

Under tiden Bosman drev denna process valde Dunkerque att värva en 

annan spelare och Bosman hade då inte längre möjlighet att ansluta till 

Dunkerque då de nu hade fyllt sin kvot med utländska spelare, eftersom det 

på den tiden fanns regler som innebar att klubbarna i den franska ligan max 

                                                
33 Mål 13/76 Gaetano Donà, REG 1976 s. 1333. 
34 Mål 415/93 Bosman [1995] E.C.R. I-4921, punkt 28-33. 
35 Ibid., punkt 34-42. 
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fick ha tre utländska spelare licensierade. Regeln i fråga gällde då över hela 

Europa och kallas vanligtvis ”3+2-regeln”. Denna antogs av UEFA 1991, då 

denna typ av regler var vanliga inom sporten.36 Regeln innebär att klubbarna 

högst fick låta tre utländska spelare, samt ytterliggare två utländska spelare 

som dock ska ha spelat i det aktuella landet under minst fem år utan avbrott 

där tre av dessa år ska ha varit under ungdomstiden, delta under officiella 

matcher. 37 Den andra rättsfrågan som hänsköts till EU-domstolen i 

handlade alltså istället i huvudsak om huruvida det strider mot den fria 

rörligheten för arbetstagare att tillämpa regler enligt vilka 

fotbollsföreningar, i tävlingsmatcher som förbunden arrangerar - endast får 

ställa upp med ett begränsat antal professionella spelare som är medborgare 

i andra medlemsstater. Bosman menade att reglerna var direkt 

diskriminerande på grund av nationalitet.  

 

När EU-domstolen dom sedan föll år 1995 gav domstolen Bosman rätt i 

båda frågorna. De konstaterade inledningsvis att idrottslig aktivitet har en 

nämnvärd social betydelse inom EU. Domstolen konstaterade vidare att 

reglernas syfte, dvs. en strävan efter att upprätthålla en balans mellan 

klubbarna genom att upprätthålla en viss grad av jämlikhet och osäkerhet i 

tävlingsmomenten, samt att uppmuntra utvecklandet av unga spelare genom 

att garantera klubbarna en viss ersättning, måste accepteras som legitima 

syften. Domstolen ansåg dock att det dåtida transfersystemet inte utgjorde 

något lämpligt medel för att säkra att en ekonomisk och idrottslig jämvikt 

upprätthålls inom fotbollsvärlden. Dessa regler ”hindrar varken att de rikaste 

föreningarna tillförsäkrar sig de bästa spelarna, att disponibla finansiella 

medel utgör en avgörande omständighet vad gäller idrottstävlingar, eller att 

jämvikten mellan föreningarna därigenom förändras påtagligt”.38 Domstolen 

menade på att dessa mål kan uppnås genom andra, mindre restriktiva 

åtgärder som inte hindrar arbetstagares rörelsefrihet. Gällande syftet att 

uppmuntra utvecklingen av unga spelare menade domstolen att ”den 

inkomst som klubben eventuellt i framtiden kommer gå miste om knappast 
                                                
36 Siekmann, 2012, s. 258. 
37 Mål 415/93 Bosman [1995] E.C.R. I-4921, punkt 27. 
38 Ibid., punkt 107. 
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kan utgöra någon avgörande omständighet då dessa ersättningar är högst 

slumpmässiga och knappast avspeglar de verkliga kostnaderna som 

klubbarna burit för att utveckla spelare och inte heller är en avgörande 

omständighet som uppmuntrar rekryteringen och utbildningen av sådana 

unga spelare.”39 I enlighet med detta kom EU-domstolen fram till att 

transferregler som innebär att en professionell fotbollsspelare som är 

medborgare i en medlemsstat, sedan hans kontrakt med en förening löpt ut, 

endast kan anställas av en förening i en annan medlemsstat, om den 

sistnämnda betalar moderföreningen en övergångs-, utbildnings- eller 

utvecklingsersättning strider mot art. 45 FEUF angående fri rörlighet för 

arbetstagare.40 

 

Även i den andra frågan dömde alltså EU-domstolen till Bosmans fördel, 

och förbjöd därmed denna typ av inhemska regleringar av antalet 

utlänningar då man menade att nämda reglering står i strid med reglerna om 

fri rörlighet och utgör ett direkt diskriminerande hinder. Med anledning av 

detta uttalade domstolen att ”ingen medborgare i den Europeiska unionen 

bör hindras från att arbeta i en annan del av EU på grund av deras 

nationalitet”. Man påtalade även att det, trots att regeln inte hindrar 

möjligheten att ingå kontrakt utan enbart möjligheten att få licens för att 

delta i matcher, är uppenbart att en regel som denna får diskriminerande 

verkan då regeln ”begränsar den berörda spelarens anställningsmöjligheter” 

då deltagande i matcher utgör ”det väsentliga syftet med en professionell 

spelares verksamhet”.41  

 

3.2.4 Deliège 

Rättsfallet Deliège handlar om belgiskan Christelle Deliège som inte blev 

uttagen av det belgiska judoförbundet att delta i en internationell judotävling 

i Paris. I och med detta beslut berövades hon chansen att kvalificera sig till 

                                                
39 Ibid., punkt 106-110. 
40 Ibid., punkt 114. 
41 Ibid., punkt 120. 
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Atlanta-OS 1996. Deliège framställde då en begäran till den belgiska 

domstolen om interimistiska åtgärder för att möjliggöra ett deltagande i 

turneringen i Paris. Frågan hänsköts till EU-domstolen som hade att ta 

ställning till om det är förenligt med fördragen att tillämpa en stadga enligt 

vilken en idrottare måste ha tillstånd eller uttagits av sitt nationella förbund 

för deltagande i en internationell tävling.  

 

Gällande dessa uttagningsregler fann EU-domstolen att även om sådana 

regler begränsar antalet utövare i en tävling är en sådan begränsning 

ofrånkomlig vid genomförandet av en internationell tävling på hög nivå, 

vilket måste medföra antagandet av vissa uttagningskriterier. 

 

Den aktuella situationen berörde främst friheten att tillhandahålla tjänster i 

och med att Deliège inte klassades som en arbetstagare då hon utövade en 

individuell sport vilken finansierades av sponsorer och prispengar. 

Rättsfallet är dock ändå intressant eftersom det tar ställlning till hur 

idrottens uttagningsregler förhåller sig till de fundamentala friheterna. 

 

3.2.5 Kolpak 

I och med Kolpak-domen som föll 2003, utvidgades beslutet i Bosman-

domen till att gälla även medborgare till länder som skrivit på ett ”European 

Union Association Agreement”, eftersom dessa avtal innehöll bestämmelser 

som förbjöd diskriminering. Därmed fick medborgare till dessa länder 

samma rätt till arbete och fri rörligheten inom EU som EU-medborgare och 

därigenom kunde dessa inte heller dessa fall offer för interna regler gällande 

begränsningar av antalet utlänningar eller andra nackdelar gentemot 

medborgare till EU:s medlemsstater.42  

 

                                                
42 Mål 438/00, Kolpak [2003] E.C.R. 
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3.2.6 Lehtonen 

Bosman-domen låg sedan till grund för avgörandet i rättsfallet Lehtonen 

fem år senare. Rättsfallet granskade de tidsfrister som basketens högsta 

organ FIBA utfärdat och tog ställning till om dessa utgjorde ett hinder av 

den fria rörligheten för arbetstagare. 

 

I fallet Lehtonen begärde den belgiska domstolen ett förhandsavgörande 

från EU-domstolen huruvida art. 18 och art. 45 i funktionsfördraget, 

gällande icke-diskriminering på grund av nationalitet samt rätten till fri 

rörlighet för arbetstagare, utesluter tillämpning av regler som stiftats av en 

idrottsorganisation från en medlemsstat som innebär ett förbud för en 

basketklubb att använda sig av spelare i de nationella mästerskapen då 

spelaren ingått kontrakt med klubben efter ett visst datum. Man ville veta 

huruvida fördraget utesluter tillämpningen av sådana regler oberoende av 

om det föreligger idrottsliga skäl, såsom att undvika att tävlingar påverkas, 

som motiverar åtgärden.43 

 

Enligt reglerna i fråga fick klubbarna ingå kontrakt med spelare från icke-

medlemsstater fram till den 31 mars varje år, men för spelare från unionens 

medlemsstater var denna deadline redan den 28 mars. Anledningen till de 

olika datumen var att FIBA delat in basketvärlden i olika zoner, där Europa 

var en viss zon med en egen deadline för övergångar som skiljde sig från 

andra zoners motsvarande deadline. Då den finske basketspelaren Lehtonens 

licens registrerades hos FRBSB (Fédération Royale Belge des Sociétés de 

Basket-ball) efter denna deadline, fick han inte tillstånd att spela.44 

 

EU-domstolen konstaterade inledningsvis att det utifrån Bosman-domen står 

klart att även idrott är föremål för EU-rätten i den mån idrotten utgör en 

ekonomisk aktivitet. Man konstaterade fortsättningsvis utifrån Walrave-

domen att EU-rättens regler gällande fri rörlighet för personer och tjänster 

                                                
43Mål 176/96, Lehtonen [2000] punkt 18. 
44 Ibid., punkt 3-17. 
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inte enbart gäller för offentliga myndigheter utan även för andra organs, vars 

handlingar syftar till att kollektivt reglera förvärvsarbete.45 

 

Med hänvisning till resonemanget i målet Bosman menade EU-domstolen 

vidare att nämnda regler förvisso utgjorde ett hinder mot den fria 

rörligheten, men att regler för fastställandet av tidsfrister gällande 

spelarövergångar kan tjäna ett legitimt syfte, nämligen att säkerställa 

regelbundenheten i idrottstävlingar då sena spelarövergångar på ett avsevärt 

sätt skulle påverka ett lags idrottsliga förmåga under en pågående 

mästerskapsserie, vilket i sin tur skulle kunna äventyra jämförbarheten i 

resultaten och därmed mästerskapsseriens riktiga förlopp. Utifrån metoden i 

målet Bosman menar domstolen att man sedan måste säkerställa att reglerna 

inte går utöver vad som anses nödvändigt för att uppnå det eftersträvade 

syftet.46 EU-domstolen menar alltså att en deadline av detta slag kan godtas, 

förutsatt att den tillämpas proportionellt mot sitt syfte.  

 

Gällande det faktum att reglerna behandlade spelare inom den europeiska 

zonen annorlunda än spelare från andra zoner så var domstolen mer 

skeptiska, och att regleringen vid en första anblick förefaller gå utöver vad 

som anses nödvändigt för att uppnå det eftersträvade syftet. De ansåg dock 

att detta kan vara motiverat utifrån objektiva skäl kopplade enbart till 

sporten som sådan, eller skäl som relaterar till skillnader i behandling 

mellan spelare från ett förbund inom den europeiska zonen kontra spelare 

från ett förbund i en zon utanför EU. Denna bedömning menade EU-

domstolen var upp till de nationella domstolarna, men att sådana skillnader 

kan godtas, förutsatt att de inte går utöver vad som anses nödvändigt och att 

tidsfristen finns av en icke-ekonomisk anledning som ”endast berör idrotten 

som sådan”. 47 

 

                                                
45 Ibid., punkt 35. 
46 Ibid., punkt 53-56. 
47 Ibid., punkt 57-60. 
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3.2.7 Bernard 

I det relativt nyligen avdömda rättsfallet Bernard var det upp till EU-

domstolen att ta ställning till huruvida en skyldighet för en fotbollslärling att 

ingå ett kontrakt med klubben som utbildat honom är ett hinder mot den fria 

rörligheten för arbetstagare.48 Rättsfallet kretsade kring den unga 

fotbollsspelaren Bernard, som efter avslutad utbildning i Olympique 

Lyonnais tackade nej till deras kontraktsförslag och istället valde att skriva 

på för den engelska klubben Newcastle. Olympique Lyonnais krävde då 

skadestånd från Bernard och Newcastle, vilket uppgick till den summa som 

Olympique Lyonnais skulle betalat till Bernard om han valt att skriva på 

deras kontrakt. 

 

I EU-domstolens dom hänvisar de för första gången till den nya rättsliga 

grunden som det då relativt nya reformfördraget49 innebar. I och med detta 

fördrag fick funktionsfördraget sin nuvarande utformning, vilket innebär en 

artikel50 som uttryckligen påtalar att man bör visa hänsyn för fenomenet 

idrott och dess specifika natur, samt dess sociala och utbildande funktion då 

man beslutar i frågan.51  

 

EU-domstolen kom fram till att en ordning som innebär en skyldighet för en 

fotbollslärling, vid äventyr av skadestånd, att skriva på ett kontrakt med 

klubben som utbildat honom har en avskräckande verkan, vilket gör det 

mindre lockande att utöva sin rätt till fri rörlighet. Återigen drogs paralleller 

till den då 15 år gamla Bosman-domen, där domstolen klargjorde att 

ersättning för övergångar då kontraktstiden löpt ut förvisso stred mot EU-

rätten, men att syftet att uppmuntra utvecklingen av unga spelare är ett 

sådant syfte som kan innebära att hindret ändå anses motiverat.52 I enlighet 

med metoden som etablerades i Bosman-domen var det sedan upp till 

                                                
48 Mål 325/08, Bernard [2010] E.C.R. I-02177 
49 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007 
50 Art. 165 FEUF 
51 Ibid., punkt. 40. 
52 Ibid., punkt. 20. 
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domstolen att bedöma om den aktuella ordningen var proportionelig och 

inte gick utöver vad som ansågs nödvändigt för att uppnå det fastställda 

legitima målet. Vad gäller kravet på proportionalitet menar domstolen att 

ersättningen som betalas då spelaren skriver under ett kontrakt med en 

annan klubb måste beräknas utifrån de kostnader som klubben burit för att 

träna upp samtliga spelare, både de som sedan blir professionella och de 

som aldrig blir det. Då de i rättsfallet omtvistade reglerna innebär att 

ersättning utbetalas utefter den beräknade förlusten som klubben kommer att 

lida i och med att spelaren bryter mot sina avtalsförpliktelser, så menar 

domstolen att de går utöver vad som ska anses nödvändigt för att uppmuntra 

utvecklingen av unga spelare och därmed kan de inte anses rättfärdigade.53 

Domstolen ansåg alltså att åtgärder av detta slag, som förvisso hade 

avskräckande verkan och därmed utgjorde ett hinder mot den fria 

rörligheten, kunna rättfärdigas då de tjänade ett legitimt syfte, dvs. att 

uppmuntra utvecklingen av unga spelare. Dock måste den vidtagna åtgärden 

stå i proportion till syftet, och ett system där beräkningen av skadeståndets 

storlek inte står i förhållande till de verkliga utbildningskostnaderna anses 

inte nödvändigt och lever därmed inte upp till detta krav. 

 

 

                                                
53 Ibid., punkt. 46-50 
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4 Hinder mot den fria 
rörligheten för idrottsmän 

Ur ovanstående kartläggning av rättspraxis kan en indelning göras i tre olika 

typer av hinder mot den fria rörligheten av arbetstagare som förekommit i 

idrottsliga sammanhang. Det rör sig då om: direkt diskriminerande hinder, 

indirekt diskriminerande hinder, samt icke-diskriminerande hinder. Det bör 

påpekas att en situation måste ha en ”gränsöverskridande dimension” för att 

omfattas av de grundläggande friheterna, men att ett relevant hinder av 

dessa friheter kan uppstå på vilken sida som helst av gränsen. Således 

omfattar EU-rätten såväl hinder som uppstår i ursprungslandet, som hinder 

som uppstår i andra inblandade medlemsstater.54 

 

4.1 Förbud mot diskriminerande hinder 

Bland de förbud som finns för att säkerställa den fria rörligheten för 

idrottare är förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet ett av de 

mest uppenbara.  

Art. 18 FEUF stadgar att: 

   

”Inom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar 

tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördragen, ska all 

diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.” 

Detta förbud omfattar bland annat all diskriminering av arbetstagare på 

grund av nationalitet ska avskaffas vad gäller anställning, lön och andra 

arbetsvillkor och anställningsvillkor.55 Det faktum att professionella 

idrottare från EU:s medlemsländer i enlighet med ovan nämnda 

omständigheter faller inom tillämpningsområdet för EU-rätttens regler om 
                                                
54 Mål 19/92, Kraus, punkt 32. 
55 Artikel 45.2 FEUF 
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fri rörlighet för arbetstagare medför att direkt eller indirekt diskriminering 

på grund av nationalitet är förbjuden, vilket gäller både för EU:s 

medlemsländer men även för idrottens förbund och organisationer. 

 

4.1.1 Direkt diskriminerande hinder 

Diskrimineringen anses vara direkt då en åtgärd medför att det görs 

åtskillnad, utifrån exempelvis nationalitet, på så sätt att någon missgynnas 

genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller 

skulle ha behandlats i en jämförbar situation.56 Ett exempel på en sådan 

diskriminering är de regler som innebär ett komplett förbud för deltagande i 

idrottstävlingar för idrottare som inte är medborgare i det landet där 

tävlingen hålls, men ändock medborgare i ett av EU:s medlemsländer, vilket 

var fallet i nämnda rättsfallet Donà, där ju som sagt endast italienska 

fotbollsspelare fick delta i matcher. Även UEFA:s 3+2 regel, som prövades i 

Bosman-domen, var ett exempel på direkt diskriminering, då regeln innebar 

kvoteringar utifrån nationalitet. I både Bosman-domen och Lehtonen-domen 

påtalade domstolen att sådana regler är diskriminerande även om de inte 

påverkar möjligheten till anställning, eftersom en begränsning av 

möjligheten till deltagande i matcher innebär en begränsning av det 

huvudsakliga syftet med anställningen samt begränsar möjligheten till andra 

anställningar för de berörda spelarna.  

4.1.2 Indirekt diskriminerande hinder 

Bestämmelserna om fri rörlighet innebär även ett förbud mot ”indirekt 

diskriminering”, vilket sker då någon missgynnas genom tillämpning av ett 

förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt 

missgynna personer av en viss tillhörighet.57 I enlighet med detta har EU-

domstolen uttalat att reglerna gällande likabehandling inte enbart förbjuder 

diskriminering på grundval av nationalitet utan även varje form av dold 

                                                
56 1:4.1 Diskrimineringslag (2008:567) 
57 1:4.2 Diskrimineringslag (2008:567) 
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diskriminering, som genom tillämpning av andra kriterier, faktiskt leder till 

samma resultat.58 Kravet för att en åtgärd i EU-rättslig bemärkelse ska anses 

utgöra ett indirekt diskriminerande hinder är ställt lågt.59 

 

Utöver detta har domstolen dragit slutsatsen att även om en bestämmelse 

gäller oavsett nationalitet, så måste bestämmelsen anses vara indirekt 

diskriminerande om det finns en risk att de inom EU migrerande 

arbetstagarna behandlas sämre än de inhemska.60  

4.2 Förbud mot icke-diskriminerande hinder 

Under lång tid ansåg man att en restriktion gällande rörligheten hos 

ekonomiska aktörer, som inte innebar att man gjorde skillnad på sina egna 

medborgare och medborgare av andra medlemsstater, inte stred mot 

funktionsfördragets rätt till fri rörlighet.61 Detta ändrades dock i och med 

domen från 1988 i rättsfallet Wolf62  som klargjorde att en bestämmelse som 

utesluter eller verkar för att hindra en unionsmedborgare från att utnyttja sin 

rätt till fri rörlighet, innebär ett otillåtet hinder mot den fria rörligheten för 

arbetstagare, även om hindret tillämpas utan hänsyn till arbetstagarens 

nationalitet. I Bosman-domen klargjordes det att det även på idrottens 

område gäller att en transferregel som begränsar möjligheten för idrottare att 

söka anställning i ett annat medlemsland utgör ett hinder mot den fria 

rörligheten, även om regeln tillämpas utan hänsyn till nationalitet.63 

Domstolen menade att regeln ”direkt villkorades spelarnas tillträde till 

arbetsmarknaden i andra medlemsstater och att de således hindrar den fria 

rörligheten för arbetstagare”.64 

 

                                                
58 Mål 152/73 Sotgui [1974] E.C.R. 153, punkt 11. 
59 Lindholm, 2014, s. 211. 
60 Mål 237/94 O’Flynn [1996] E.C.R. 153 I-02617. 
61 Bernard, 1996, s. 82 ff. 
62 Förenade målen 154-155/87 Wolf and Others [1988] E.C.R. 3897, punkt 9-14. 
63 Mål 415/93 Bosman [1995] E.C.R. I-4921, para. 104. 
64 Ibid., punkt 103. 



 27 

Det behöver dock inte nödvändigtvis röra sig om ett absolut hinder för att de 

grundläggande friheterna ska bli tillämpliga. I Bernard-fallet konstaterade 

domstolen att det räcker att  åtgärden ”hindrar eller avskräcker” och gör det 

”mindre lockande” för en medborgare i en medlemsstat  att utöva rätten till 

fri rörlighet för att denna rättighet ska anses inskränkt.65  

4.3 Rättfärdigande av hinder 

Det följer av utredningen ovan att definitionen av vad som utgör ett 

förbjudet hinder av de grundläggande friheterna är exstensiv. Unionsrätten 

innehåller dock möjligheter att rättfärdiga hinder vilket medför att varje 

hinder av de grundläggande friheterna alltså inte är ett förbjudet hinder. 

 

Diskriminerande åtgäder kan dock rättfärdigas enligt Funktionsfördraget, 

men endast då åtgärden är proportionelig med hänsyn till allmän ordning, 

säkerhet och hälsa.66 Därigenom är möjligheten att rättfärdiga en 

diskriminerande åtgärd begränsad. 

 

Vad gäller indirekt diskriminerande och icke-diskriminerande hinder är 

möjligheterna att rättfärdiga dessa mer omfattande. Det följer av den praxis 

jag redogjort för att sådana åtgärder under vissa omständigheter kan 

försvaras.  

 

I Bosman-fallet valde EU-domstolen att tillämpa den analysmetod som de 

tidigare formulerat i rättsfallet Gebhard. 67 Metoden klargör hur man ska 

angripa och bedöma bestämmelser som innebar hinder eller gör det mindre 

lockande att utöva någon av de fundamentala friheter som fördraget 

garanterar. Detta synsätt återfinns redan i det omtalade rättsfallet Cassis de 

dijon68 där den såkallade ”rule of reason” doktrinen etablerades. Om 

domstolen anser att en i princip fördragsstridig nationell regel uppfyller de 

                                                
65 Mål C-325/08, Bernard, punkterna 33-36. 
66 Artikel 45.3 FEUF 
67 Mål 55/94 Gebhard [1991] ECR I-4165, punkt 37. 
68 Mål 120/78 Cassis de Dijon [1979] 
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krav som ställs enligt ”rule of reason” får den nationella regeln fortsätta att 

tillämpas av den berörda medlemsstaten och anses därmed alltså vara 

rättfärdigad. Uppfyller den prövade regeln inte testet får regeln inte längre 

tillämpas i medlemslandet. Metoden innebär ett test i fyra steg där 

regeln/reglerna i fråga måste: 

 

1. Tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt; 

2. Tillgodose ett tungt vägande allmänintresse; 

3. Vara ändamålsenliga i förhållande till detta samhällsintresse; 

4. Inte gå utöver vad som är nödvändigt och därmed måste de uppfylla 

kravet på proportionalitet, dvs. proportionalitetsprincipen.  

 

Om en nationell fördragsstridig regel uppfyller de fyra ovan nämnda 

förutsättningarna anses den aktuella regeln ha klarat testet och ska därmed 

godkänns av EU-domstolen, trots att åtgärden kan innebära en direkt 

hindrande effekt på de fria rörligheterna. I Gebhard påpekade man utifrån 

denna metod att även indirekt diskriminerande åtgärder kan vara förenliga 

med EU-rätten om de anses nödvändiga och proportioneliga för att uppnå ett 

legitimt syfte.69 

 

                                                
69 Mål 55/94 Gebhard [1995] E.C.R. I-4165, punkt 37. 
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5 Analys 

Jag har nu kartlagt rättsutvecklingen och dagens rättsläge gällande EU-

rättens regler om fri rörlighet för arbetstagare och hur idrottens regler 

förhåller sig till dessa. I linje med uppsatsens syfte har jag kartlagt de regler 

på idrottens område som inneburit ett hinder mot den fria rörligheten, samt 

tydliggjort hur dessa hinder kan kategoriseras. Utifrån detta har jag sedan 

redogjort för hur man utifrån EU-rätten bedömt dessa hinder och dessutom 

urskiljt den metod som ligger till grund för bedömningen av huruvida ett 

hinder kan rättfärdigas.  

 

De regleringar jag studerat har genomgående handlat om en strävan att 

uppnå ett för idrotten beaktansvärt syfte, vilket i sin tur haft en negativ och 

hindrande verkan på idrottarnas möjlighet att fritt verka på 

arbetsmarknaden. I takt med att EU-domstolen tagit upp dessa frågor har 

dess inkräktande på idrotten vuxit sig allt större. EU-domstolens agerande 

visar att de numer anser sig ha befogenhet att överpröva idrottens egna 

instanser, samt i vissa fall till och med själv göra bedömningar i frågor som 

är av idrottslig karaktär.  

 

En avgörande faktor för utgången i den enskilda situationen blir då huruvida 

EU-domstolen tar hänsyn till idrottens natur, eller om granskningen sker 

utifrån rättsliga regler och normer som inte överensstämmer med de 

idrottsliga. Min uppfattning är att domstolen varit villig att acceptera många 

idrottsliga intressen i unionsrättslig bemärkelse, som legitima syften då den 

prövar om ett hinder kan rättfärdigas. I de rättsfall jag har redogjort för har 

man bland annat talat om; idrottslig jämvikt, uppmuntrande av rekrytering 

och utvecklingen av unga spelare, samt att säkerställa regelbundenhet i 

idrottstävlingar som sådana legitima syften för vilka de grundläggande 

friheterna kan begränsas. Detta visar på att EU-domstolen visat förståelse 

för idrottens sociala och kulturella funktion, samt en villighet att acceptera 

idrottsliga syften som legitima trots att liknande syften med största 
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sannolikhet inte skulle kunna åberopas till stöd för åtgärder inom andra 

samhälleliga sektorer. Vad gäller den påföljande 

proportionalitetsbedömningen verkar domstolen mindre benägen att anpassa 

denna till de särskilda omständigheterna som gäller inom idrotten.  

 

Slutligen har EU-rättens inträde och förrättsligande av idrotten antagligen 

medfört såväl negativa som positiva konsekvenser. Liksom på andra 

områden i samhället kan denna utveckling medföra förbättringar såsom 

ökad förutsägbarhet och processuell rättvisa. Dock är det svårt att inte se 

detta förrättsligande som något negativt. Idrotten är ett fenomen som bäst 

existerar utifrån sina egna premisser. Att försöka anpassa denna efter 

samhällets ramar är inte tillfredsställande. Inom det område jag studerat är 

det tydligt att de idrottsliga aspekterna blir lidande då man försöker forma 

idrotten utifrån andra aspekter, såsom exempelvis ekonomiska och 

arbetsrättsliga intressen. Många av rättsfallen har ineburit att idrotten idag 

regleras mer homogent med övriga samhället, men samtidigt har det 

inneburit att den idrottsliga kartan ritats om på ett sätt som inte alltid varit 

lyckat. Enligt mig borde det vara möjligt att skapa förutsägbarhet och 

rättvisa trots att man lämnar normbildningen i händerna på idrottens organ. 

Det är ju trots allt de som känner till sitt område bäst och därmed har störst 

möjlighet att fatta beslut som ligger i linje med samtliga beaktansvärda 

intressen. 
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