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Avtal 2016 inom avtalsområdet 
Arbetsgivaralliansen Ishockeyspelare i SHL 
(Svenska Hockeyligan) 
 
Inledning 
Det nya kollektivavtalet är nu klart. 

Nedan finns en bakgrund och beskrivning av förhandlingarna och de förändringar som skett 
på avtalsområdet. Hela överenskommelsen med bilagor hittar du på unionen.se under Råd och 
stöd. 

Förhandlingarna  
Förberedelserna inför förhandlingarna har skett i nära samarbete mellan Unionen och SICO 
(Spelarföreningen). 

Förhandlingar inleddes den 2 februari 2016 genom att vi växlade krav med 
Arbetsgivaralliansen. Sedan följde förhandlingar den 16/2, 29/2, 29/9, 20/10, 4/11 och 24/11. 

Orsaken till den långa ”pausen” i förhandlingarna från mars till september var att parterna på 
respektive håll fick i uppdrag att bl a se över ett nytt ”rookieavtal”. 

Den 24/11 skrevs avtalet under och gäller retroaktivt fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m. 2019-04-30. 

 

 



 

 

 

Förändringar i allmänna villkor 
Det nya avtalet innebär i korthet följande: 

• Ny ”Rookiebilaga” med bl a nya minimilöner 

• Uthyrning av en spelare till en annan förening skall ske i samråd med spelaren.  
• En arbetsgrupp bildas för att se över ovanstående punkt samt delen om namn och 

bildrättigheter. Ingenting får ändras i avtalsmallen under tiden arbetsgruppen ser över 
frågan. 

• Inga bilagor, tillägg, omskrivningar eller andra överenskommelser får finnas med eller 
kopplas till avtalet. Den enda bilagan som tillåts är en eventuell bilaga från PwC 
(skatteberäkning etc.) 

• En spelare som hyrs ut till underliggande förening skall erhålla ett tillägg på 1 000 kr 
per fyraveckors period som han är uthyrd. Detta gäller endast vid uthyrning till 
underliggande förening. 

 

Med vänlig hälsning 

Unionen 

 

 

Niklas Hjert  Stefan Eriksson 
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ROOKIEBILAGA FÖR SPELARE I SHL Förtydliganden
Alla Matcher 30, 40, 50 Grundserien 13.000 kr per steg Speltid (för mv gäller i protokoll) 1) En spelare som uppnår 100 minuters speltid i SHL 
Alla Slutspel 4, 8, 12, 16, 20 Slutspel 10.000 kr per steg Speltid (för mv gäller i protokoll)  (ej innan), oavsett ålder, skall erbjudas rookieavtal med
Alla Vinst Kvalspel 500 kr per match Speltid (för mv gäller i protokoll) tillhörande bonusbilaga. För målvakter gäller 300 min. i
Alla Vinst Grundserien 500 kr per match I protokoll SHL alternativt 10 matcher som reserv i SHL. Dessa alt.
Alla Vinst Slutspel 1.500 kr per match I protokoll (300 min/10 matcher reserv) kan ej kombineras.
Alla Matcher i JVM (i EHT* lag) J20 Landslag 10.000 kr per match Speltid *) även USA & Kanada 2) Sista säsongen som en spelare skall ha 
Alla Matcher i JVM, med övriga J20 Landslag 1.000 kr per match Speltid rookieavtal är säsongen då spelaren fyller 21 år 
Alla Matcher i JVM B J20 Landslag 500 kr per match Speltid under säsongens andra kalenderår.
Alla Matcher i EHT Landslag 10.000 per match Speltid Säsongen 16-17 = sista rookiesäsong för -96
Alla Match i A VM (i EHT* lag) Landslag 27.500 kr per match Speltid *) även USA & Kanada Säsongen 17-18 = sista rookiesäsong för -97
Alla Match i A VM, med övriga Landslag 2.500 kr per match Speltid Säsongen 18-19 = sista rookiesäsong för -98
Alla Matcher B VM Landslag 1.500 kr per match Speltid Säsongen 19-20 = sista rookiesäsong för -99

Ute sp. Total speltid 750 min Grundserien 72.000 Speltid räknas på en nivå 3) Minimitid för ett rookieavtal är säsongen ut och 
Ute sp. Total speltid 650 min Grundserien 48.000 Speltid räknas på en nivå längsta avtalstid är t.o.m. den säsong som spelaren
Ute sp. Total speltid 550 min Grundserien 24.000 Speltid räknas på en nivå fyller 21 år det andra kalenderåret. En spelare
Ute sp. Total speltid 450 min Grundserien 12.000 Speltid räknas på en nivå kan alltså ha flera 1 års avtal under sin rookietid
Ute sp. 1:a i +/- i eget lag Grundserien 48.000 kr Speltid i min 35 matcher 4) Total intjänad bonus för en säsong utbetalas senast
Ute sp. 2:a i +/- i eget lag Grundserien 36.000 kr Speltid i min 35 matcher 30 April samma säsong, alt att spelare och klubb enas
Ute sp. 3:a i +/- i eget lag Grundserien 24.000 kr Speltid i min 35 matcher om att lägga ut bonusen på följande 12 mån. OBS att
Ute sp. 4:a i +/- i eget lag Grundserien 12.000 kr Speltid i min 35 matcher bonus är ett engångsbelopp och skall ej räknas dubbelt.
Ute sp. 1:a i poängliga/rookies Grundserien 25.000 5) All bonus nollställs efter varje säsong.
Ute sp. 2:a i poängliga/rookies Grundserien 10.000 Gäller bland samtliga med rookieavtal 6) Samtliga spelare som spelat 100 minuter i SHL
Ute sp. 3:a i poängliga/rookies Grundserien 5.000 Gäller bland samtliga med rookieavtal skall ha rookieavtal t.o.m. den säsong spelaren
Ute sp. Topp 4 i total poängliga Grundserien 150.000 kr fyller 21 år det andra kalenderåret. 
Ute sp. Topp 4 i total poängliga Slutspel 75.000 7) En spelare som har haft speltid i 40 matcher i Hockey-

Back 1:a i poängliga/rookies (B) Grundserien 15.000 Gäller bland samtliga (B) med rookieavtal Allsvanskan skall gå direkt in på rookieavtal, dvs han
Back 2:a i poängliga/rookies (B) Grundserien 5.000 Gäller bland samtliga (B) med rookieavtal behöver inte kvalificera sig via 100 minuters speltid.
Back 1:a i poängliga/rookies (B) Slutspel 10.000 Gäller bland samtliga (B) med rookieavtal 8) För utländska spelare samt för spelare som tillhör lag 
MV Hållna nollor Grundserien 12.000 kr per match Start i må l+ minst 50% av matchtid som går upp i SHL finns speciell information hos SHL/SICO
MV Hållna nollor Slutspel 20.000 kr per match Start i mål + minst 50% av matchtid 9) När en spelare får rookieavtal börjar alla 
MV Match från start Slutspel 15.000 kr per match Start i mål bonusberäkningar (istid, matcher etc. från noll "0")
MV 1:a räddnings % totalt Grundserien 100.000 Speltid i min 26 matcher Grundserie = SHL:s 52 omgångar
MV 2:a räddnings % totalt Grundserien 75.000 Speltid i min 26 matcher Slutspel = Åttondel, kvart, semi & final.
MV 3:a räddnings % totalt Grundserien 50.000 Speltid i min 26 matcher Vinst = Seger på full tid alt via övertid/straffar
MV 1:a i räddnings % totalt Slutspel 120.000 kr Speltid i minst 50% av matchtid EHT= Matcher som ingår i Euro Hockey Tour
MV 2:a i räddnings % totalt Slutspel 84.000 kr Speltid i minst 50% av matchtid EHT lag: SWE, RUS, FIN, CZH. *) + USA & CAN
MV 3:a i räddnings % totalt Slutspel 60.000 kr Speltid i minst 50% av matchtid Nya minimilöner säsongen 16-17 och 17-18



Alla Guldhjälmen 300.000 kr 18 år: 20.000kr    19 år: 21.000kr.
Alla Årets rookie 75.000 kr All statistik tas från SHL.se 20 år: 22.000 kr   21 år: 23.000 kr

Nya minimilöner säsongen 18-19

18 år: 20.500kr    19 år: 21.500kr.

20 år: 22.500 kr   21 år: 23.500 kr



 
 

E n  k o r t  s a m m a n f a t t n i n g  a v  d e t  n y a  a v t a l e t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A v t a l  2 0 1 6 :  I s h o c k e y s p e l a r e  i  S H L  ( S v e n s k a  H o c k e y l i g a n )  

Nya avtalet 2016-05-01 - 2019-04-30  
Unionen och Arbetsgivaralliansen har nu slutit ett nytt kollektivavtal för hockeyspelare i SHL (Svenska Hockey- 
ligan). Det nya avtalet gäller fr o m 2016-05-01.

Förhandlingarna 
Förhandlingarna inleddes under våren 2016 och 
slutfördes den 24 november. 
Nedanstående sammanfattning gäller retroaktivt 
från detta datum.  

Kollektivavtalet - förändringar 
• Uthyrning av en spelare till en annan förening 

skall ske i samråd med spelaren. Texten kom-
mer att justeras i avtalsmallen så att detta skrivs 
in automatiskt. 
 

• En arbetsgrupp bildas för att se över ovanstå-
ende punkt samt delen om namn och bildrättig-
heter. Ingenting ändras i avtalsmallen under ti-
den arbetsgruppen ser över frågan. 
 

• Inga bilagor, tillägg, omskrivningar eller andra 
överenskommelser får finnas med eller kopplas 
till avtalet. Avtalsmallen gäller fullt ut. Den 
enda bilagan som tillåts är en eventuell bilaga 
från PwC (skatteberäkning etc.) 
 

• En spelare som hyrs ut till underliggande före-
ning skall ha ett tillägg på 1.000 kr per fyra-
veckors period som han är uthyrd. Detta gäller 
endast vid uthyrning till underliggande förening. 

 
• Vid flerårsavtal där det eventuellt skall finnas 

en ”out” för spel i annan förening eller liga gäl-
ler 15 maj som sista datum i SHL:s manual.   

 

Rookieavtalet 
• Alla spelare skall ha rookieavtal t.o.m. den säsong 

man fyller 21 säsongens andra kalenderår. En spe-
lare kan ha ett flerårsavtal eller flera ettårsavtal un-
der sin rookietid. 

 16-17 = sista rookiesäsong för spelare födda 1996 
 17-18 = sista rookiesäsong för spelare födda 1997 
 18-19 = sista rookiesäsong för spelare födda 1998 

 
• Nya minimilöner: 
       Säsongen 16-17 och 17-18: 
 18 år = 20.000 kr/mån 
 19 år = 21.000 kr/mån 
 20 år = 22.000 kr/mån   
 21 år = 23.000 kr/mån 

 
 Säsongen 18-19: 
 18 år = 20.500 kr/mån 
 19 år = 21.500 kr/mån 
 20 år = 22.500 kr/mån   
 21 år = 23.500 kr/mån 

 
• Efter 100 minuter i SHL är klubben skyldig att 

erbjuda spelaren ett rookieavtal med tillhörande 
bonusbilaga. 
 
 

   



 

• För målvakter gäller 300 minuters spel i SHL 
alternativt 10 matcher som reserv. Alternativen 
kan inte kombineras. 
 

• 40 matcher i Hockeyallsvenskan = direkt  
rookie-avtal i SHL (inga 100 minuter krävs)   
 

• Bonusen efter säsongen är en engångsutbetal-
ning, därefter återgår spelaren tillbaka på sin av-
talsenliga grundlön. Det är OK att lägga ut 
bonusen på 12 månader om klubben och spela-
ren är överens. OBS-ingen dubbelbetalning som 
tidigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergång från gammal till ny bilaga 
• En spelare med den tidigare rookiebilagan  

d v s rookieavtal skrivna före 24/11 2016, har rätt 
att ligga kvar med avtalet och det tidigare bonus-
systemet. Spelaren följer då det ”tidigare” regel-
verket för rookieavtal. Om klubben och spelaren 
är överens så kan emellertid den nya bilagan till-
lämpas. 
 

• En spelare som får ny bilaga eller går över från 
gammal till ny bilaga räknar all bonus för denna 
säsong retroaktivt, från seriestart, med den nya 
bilagan. Man arbetar alltså bara med en bilaga. 
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