Välkommen
till en tryggare
fotbollstillvaro!
SPELARFÖRENINGEN ÄR de professionella

fotbollsspelarnas egen förening som
sedan bildandet 1975 har till huvudsyfte
att skydda spelarna och deras intressen
i en fotbollsvärld som ständigt förändras.
Med hög kunskap om den svenska och
internationella fotbollsmarknaden kan
Spelarföreningen hjälpa dig med allt från
avtal och försäkringsplanering till pensio
ner och din nästa karriär.

nomiskt skydd i olika situationer ökar,
tillsammans med behovet av stöd och
hjälp i avtalsfrågor samt förberedelser
för livet efter fotbollen. Med mer pengar
inblandade ökar också risken att hamna
i tvist med exempelvis klubb, agent eller
försäkringsbolag. Det är då vi på Spelar
föreningen rycker in!
TECKNA DIG FÖR ett medlemskap redan

i dag!
ATT ALLT FLER spelare inom svensk fotboll
blir professionella och kan ha fotbollen
som sin huvudsysselsättning är positivt.
Det medför dock att behovet av eko

Magnus Erlingmark
Generalsekreterare

För spelarens bästa

Johan Skoglund
Player Manager
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Skydda din fotbolls karriär!
DE ALLRA FLESTA fotbollsspelare på
professionell nivå kommer någon gång
under sin karriär att hamna i en situation
där man är långtidsskadad, står utan
klubb eller i en situation där man inte
behandlas okej av klubb, agent eller
myndigheter. Spelarföreningen skyddar
dig som spelare på två sätt: kollektivt och
individuellt.
DET KOLLEKTIVA SKYDDET gäller alla pro

fessionella spelare i Damallsvenskan och
Elitettan genom förhandling av kollektiv
avtal med klubbarna samt standard
avtal med förbundet. Ett kollektivavtal
innehåller villkor för bland annat tjänste
pension, försäkringar, semester och
reklamuppdrag. Men ett kollektivavtal
med schyssta villkor kommer inte gratis
– genom ditt medlemskap i Spelarfören
ingen stöttar du vårt arbete för fotbolls
spelarnas arbetsvillkor.
PÅ ETT INDIVIDUELLT plan kan du som
medlem skydda dig ytterligare. Tillsam
mans med samarbetspartners, fack
förbundet Unionen och A-kassan kan vi
även erbjuda dig ett komplett ekonomiskt
skydd vid exempelvis arbetslöset. Frågan
du bör ställa dig är: Vad är min fotbolls
karriär värd?

TÄNK PÅ!
• A-KASSAN
Spelarföreningen rekommenderar
samtliga professionella fotbolls
spelare som har sin huvud
inkomst från fotbollen att gå med
i a-kassan. A-kassan gör att du får
upp till 80 % av en månadslön på
25 000 kr om du skulle stå utan
klubb. För att ha rätt till full ersätt
ning ska du ha varit medlem i minst
12 månader. Medlemskap i a-kassan
fixar du enkelt på egen hand genom
att gå in på Unionensakassa.se

• INKOMSTFÖRSÄKRING
Klarar du dig på 14 400 kr netto
per månad om du skulle bli arbets
lös? Lugn – är du med i a-kassan
och Spelarföreningen/Unionen
kickar din inkomstförsäkring in.
Det innebär att du genom ditt
medlemskap har skyddat 80 % på
en lön upp till 60 000 kr. Vill du
skydda högre löner kan du betala
för extra inkomstförsäkring.

• GRUNDFÖRSÄKRINGAR
Som professionell spelare i Damall
svenskan och Elitettan har du via
ditt kollektivavtal en rad olika för
säkringar vid skador och sjukdom.
Detta är ett grundskydd men långt

ifrån vattentätt vid långtidsskador,
om exempelvis Försäkringskassan
försäkrar ut dig.

• EXTRA SJUKVILLKOR
För att ge ett än bättre skydd kom
Spelarföreningen och klubbarna
överens om att införa extra skydd
i kollektivavtalet som garanterar
dig som spelare 90% av lönen
vid sjukskrivningen oaktat vad
försäkringskassan säger.

• RÅDGIVNING OCH TVIST
Ibland kan diskussioner och tvister
med Försäkringskassan, försäk
ringsbolaget eller klubben kännas
som en djungel. Behöver du hjälp
kan du som medlem vända dig till
Spelarföreningen.

• AVTALSKOLL
Förhandlar du dina kontrakt på
egen hand eller känner att du vill
ha en ”second opinion” om hur
avtalet är utformat – vänd dig till
Spelarföreningen. Vi har korrekt
och uppdaterad information.

BENNY LEKSTRÖM
Professionell fotbollsspelare
i bl a Hammarby, Brommapojkarna
och Tromsö.

Jag hamnade i en
situation där jag var
oönskad och utfryst av ledare
i klubben, jag hade helt enkelt
inte samma förutsättningar
att utöva mitt yrke som de
andra spelarna i truppen. Jag
är mycket tacksam att jag med
stöd av Spelarföreningen och
Unionen kunde lösa situatio
nen och ta mig vidare i min
fotbollskarriär. Utan hjälpen
hade situation inte slutat lika
positivt för mig, dessutom kän
de jag ett starkt stöd från mina
spelarkollegor.
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Utbildning och utveckling
ATT KOMBINERA EN idrottskarriär på topp
nivå med utbildning och tankar på vad
som kommer efter idrottskarriären kan
vara tufft. Samtidigt är det är en väldigt
låg andel av alla professionella fotbolls
spelare som blir ekonomiskt oberoende
efter sin fotbollskarriär.
En del spelare kan välja själva när det
är dags att sluta – andra måste avsluta
mer abrupt på grund av skador eller en
förändrad konkurrenssituation. Vi ser det
därför som extra viktigt att man i ett ti
digt skede börjar fundera på vad man vill
göra när skorna läggs på hyllan. Spelar
föreningen kan med hjälp av kunskap
och samarbeten erbjuda dig som spelare
en lång rad bra alternativ som gör det
möjligt för dig att tänka på din utveckling
även utanför fotbollsplanen.

TÄNK PÅ!
• KARRIÄRCOACHNING
Spelarföreningen och samarbets
partners kan erbjuda dig olika
former av karriärcoachning. Du
får en större inblick i vart du vill
komma med din civila karriär och
hur du ska ta dig dit.

• PRIVATA UTBILDNINGAR
Vi kan erbjuda dig som medlem
kortare kurser, yrkesutbildningar
eller Komvux på distans. Har du
missat delar av gymnasiet kan du
även läsa in din gymnasieutbild
ning på webben.

• RIKSIDROTTSUNIVERSITET
Som idrottare på svensk toppnivå har
du möjlighet att ansöka om flexibel
studiegång. Kolla gärna med oss på
Spelarföreningen vilka universitet
och högskolor det gäller.

• FIFPRO ONLINE ACADEMY
Vill du arbeta administrativt inom
idrotten efter karriären är Fifpro
Online Academy något för dig.
Du kan läsa in en examen i Sport
Management på distans – ut
bildningen är på engelska och
webbaserad.

• SKAPA DITT CV
Via vårt CV-verktyg kan du som
medlem skapa ett CV som förklarar
dina meriter och k ompetenser från
idrotten för den civila marknaden.
Det är aldrig för tidigt att
marknadsföra dig själv.

• TRÄNARUTBILDNING
Spelarföreningens undersökning
(2017) visar att nästan hälften av
alla elitspelare är intresserade av
att gå en tränarutbildning under
eller efter karriären. Prata gärna
med oss om vilka vägar du kan gå.

PER KARLSSON
Professionell fotbollsspelare i AIK.

Redan ganska tidigt
i min karriär som
fotbollsspelare började jag
att fundera på vad som skulle
komma efter fotbollen. Efter
att ha checkat utbudet utefter
mina behov valde jag att söka
in till Fifpro OnlineAcademy.
Att kunna läsa in en högskole
utbildning utan att vara på
plats passade väldigt bra för
mig. Jag vill gärna arbeta kvar
inom idrotten och min examen
inom Sport Management i
kombination med min erfaren
het från fotbollen gör att jag
känner mig redo för vad som
komma skall den dagen jag
lägger skorna på hyllan.
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Spelarnas röst
EN DEL I Spelarföreningens arbete handlar
om att spelarnas åsikter ska höras och
beaktas i olika sammanhang. Det kan
handla om allt från fotbollens regelverk till
samhällsansvar och ekonomiska förut
sättningar. För att påverka på en global
nivå är Spelarföreningen medlemmar i
den internationella spelarorganisationen
Fifpro. Tillsammans med spelarorganisa
tioner över hela världen samarbetar vi för
att göra spelarnas röster hörda i samtal
med exempelvis Fifa eller Uefa.
För att påverka på en nationell nivå
samarbetar vi bland annat med ishockey
spelarnas organisation Sico samt fack
förbundet Unionen. Detta gör att vi kan
föra konstruktiva samtal med bland
Riksidrottsförbundet och specialidrotts
förbund, och påverka frågor som gäller
alla elitidrottare.
I varje klubb finns en eller flera spelare
som är Spelarföreningens kontaktperson,
så kallade ombud. Deras roll är att ha
extra kontakt med Spelarföreningen och
vara spelarnas röst i varje spelartrupp.
Det innebär att denna person får utbild
ning i frågor som rör spelarrättigheter
och arbetsmiljö, och är någon du kan
vända dig till om du har frågor. Är du
intresserad av att vara ombud/kontakt
person i din klubb så kontakta oss på
Spelarföreningen.

TÄNK PÅ!
• MATCHFIXNING
Manipulerade matcher är ett av de
största hoten mot idrotten. Se till
att du håller dig uppdaterad med
vilka regler som gäller för att skyd
da både dig själv och din idrott
från fixade matcher. Vänd dig gärna
till Spelarföreningen om du vill ha
mer information.

• SPELARNAS PRIS
Varje år låter Spelarföreningen alla
spelare i Allsvenskan, Superettan
och Damallsvenskan rösta på Årets
spelare, elva, plan och domare i
respektive serie. Detta gör vi för
lyfta upp insatser ur ett spelar
perspektiv, utan inflytande från
ledare eller journalister. Detta är
också en anledning till att Fifpro
startat World11.

• SAMHÄLLSENGAGEMANG
Svenska elitfotbollspelare har
drivit Ge rasismen rött kort i
Spelarföreningens regi sedan
2006. Vi tar avstånd från det våld
som förekommer runt elitfotbollen
och accepterar inte trakasserier på
grund av hudfärg, etniskt ursprung
eller sexuell läggning. Spelarfören
ingen är också engagerad i bland

annat Gatans lag, Noll utanförskap,
och Rädda Barnen. Har du som
medlem andra projekt som du vill
driva e ller tycker att Spelarfören
ingen ska involvera sig i – fråga
gärna!

• PARAPLYORGANISATIONER
Spelarföreningen är sedan 1990
medlemmar i Fifpro, den inter
nationella organisationen som
samlar spelare världen över.
Sport Pro Sverige samlar utövar
organisationer (inklusive Spelar
föreningen) för fotboll, ishockey,
handboll och utförsåkning. Sport
Pro Sverige samtalar med Riks
idrottsförbundet och utbyter
erfarenheter på områden som är
liknande inom respektive sport.

• PSYKISK HÄLSA
Enligt flera studier är risken
för att må dåligt större för en
elitidrottare än genomsnittet.
Det är viktigt att man kan få rätt
hjälp i ett tidigt skede. Vänd dig
till oss så kan vi guida dig i rätt
riktning.

HEDVIG LINDAHL
Professionell fotbollsspelare
i Chelsea FC.

Jag har haft stor hjälp av
Spelarföreningen när jag
själv har haft egna kontraktsstrul
men de har också hjälpt till att skapa
bättre villkor för oss tjejer i lands
laget. Om vi spelare organiserar oss
så kan vi tillsammans påverka våra
arbetsvillkor och till bättre förutsätt
ningar för samtliga professionella
fotbollsspelare. Inte bara på ett
nationellt plan utan också inter
nationellt.
Vi kan aldrig acceptera att det ska
vara skillnad på villkor beroende
på vilket kön man tillhör. Genom att
organisera oss i Spelarföreningen
fick vi bättre ekonomiska villkor
för alla i damlandslaget. På ett
internationellt plan kan vi påverka
och sätta tryck på Uefa och Fifa via
Fifpro (den internationella spelar
organisationen). Bli medlem du
också och var med och påverka.

För spelarens bästa
Som medlem i Spelarföreningen är du rustad för ett liv inom fotbollen.
Ta del av följande förmåner och mycket mer:
• JURIDISKT STÖD
• AVTALSKOLL
• FÖRSÄKRINGS- OCH
PENSIONSPLANERING
• KARRIÄRPLANERING
• CV-STÖD

• UTBILDNINGAR
• HEMFÖRSÄKRING
• PRENUMERATION PÅ
FOTBOLLSMAGASINET
OFFSIDE
• RABATTER

Teckna ditt medlemskap på Spelarforeningen.com eller lämna en ifylld blankett
till ditt klubbombud/Spelarföreningens personal i samband med lagbesök.
Medlemsavgiften för ett års medlemskap är 600 kr. Vill du även ha
hemförsäkring kan du köpa till detta för 1000 kr/år.
Välkommen!

Magnus Erlingmark
Generalsekreterare
magnus@spelarforeningen.com

Johan Skoglund
Player Manager
johan@spelarforeningen.com

Över tio år på Spelarförening
en, ekonom, tränarlicens. Som
spelare: 16 allsvenska säsonger
och 37 A-landskamper

Över fem år på Spelarfören
ingen, UEFA Certified Football
Manager och Sport Manager.

SPELARFÖRENINGEN
Besöks- och postadress:
Göteborgsvägen 84 B
433 63 SÄVEDALEN
Telefon: +46 31 757 15 00
Hemsida: www.spelarforeningen.com

För spelarens bästa

