
Vanliga frågor och svar 

• Vad är ett friskvårdsbidrag? 
Det är en personalvårdsförmån som din arbetsgivare frivilligt kan välja att 
erbjuda sina anställda.  
Personalvårdsförmåner är skattefria för den anställda och arbetsgivaren 
behöver inte skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen. 
 

• Vem har rätt till friskvårdsbidrag? 
Den som är arbetstagare och erbjuds denna förmån av sin arbetsgivare. 
Friskvård är inte avdragsgillt för enskilda näringsidkare och 
handelsbolagsdelägare då de inte räknas som anställda.  
 

• Vad gäller det för? 
Friskvårdsbidrag gäller för aktiviteter som godkänts av både skatteverket (i 
första hand) och som din arbetsgivare godkänner. Normalt sett handlar det om 
aktiviteter och ersättning för hyra eller köp av redskap/utrustning är aldrig 
aktuellt. Från och med Juli 2020 ligger även sportfiske (bland annat i form av 
fiskekort) med på skatteverkets lista över godkända aktiviteter. Dock kan din 
arbetsgivare fritt välja att inte ersätta fiskekort, eller bara ersätta dessa till viss 
del. 

• Vem gäller det för? 
För de arbetstagare som får denna förmån av sin arbetsgivare. Ca fyra av fem 
arbetsgivare i Sverige erbjuder det till sina anställda. 
 

• Om jag får friskvårdsbidrag, har jag rätt till att få ersättning av min 
arbetsgivare för fiskekort? 
I normala fall, ja - men det är inte alltid så, arbetsgivaren bestämmer vilka 
aktiviteter de anser vara berättigade till ersättning. 
Det finns också ett gränsbelopp som din arbetsgivare sätter. Normalt sett 
ligger detta på runt 2500 kr/år men kan vara på allt från ett par hundralappar 
till maxbeloppet 5000 kr/år. 
 

• Kan jag få friskvårdsbidrag även för fiskekort? Hur? 
Ja, absolut, om det är ett personligt fiskekort för sportfiske och du 
har rätt till friskvårdsbidrag av din arbetsgivare, samt att denna 
anser att sportfiske ska vara berättigat till bidrag för din del. 
Du skickar in din swish-betalning/fiskekort (man kan ta en 
skärmdump på swishbetalning och en bild på fiskekortet) i 
samband med köpet till din arbetsgivare, alternativt till det företag 
som din arbetsgivare anlitar för hantering av bidragen (se nedan). 
OBS-men det är kvittot som är grund-dokumentet. 

 


