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Abstract 

This paper describes the rules of the Swedish unemployment insurance as regards the 

demands on the individual, the obligation posed on the individual based on these demands and 

the considerations taken by the law regarding the specific situation and personal 

circumstances of the individual. Special attention is paid to the demand to be available to the 

labour market and what is considered suitable employment from the viewpoint of 

geographical mobility. This paper treats “Arbetslinjen” (Everyone able to work, thereby 

contributing to his/her own and others' support, shall have the opportunity to do so.), and the 

amendments of ALF, the law (1997:238) about unemployment insurance, that became active 

between 1/1 2007 and 1/1 2008, since many alterations were introduced in this period. 

The result illustrates the demands posed on the individual for him/her to be entitled to 

unemployment benefit, and the far-reaching demands posed on the unemployed for him/her to 

be considered available to the labour market from the viewpoint of geographical mobility. 

The result also shows some of the specific situations and personal circumstances of the 

individual taken into consideration, but since the amendments are as recent as 1.5 years, the 

list can not be considered complete, as practice is limited in this field. 

This paper also treats the Official Employment Agency's monitoring function of the 

unemployed's willingness to work, and the effect of the regulations not being followed as 

strictly as per the letter of the law by the Employment Agency officers, leading to insecurity 

regarding the rights of the individual. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats beskriver reglerna i den svenska arbetslöshetsförsäkringen vad det gäller de 

krav som ställs på individen, de skyldigheter som åligger individen utifrån dessa krav och den 

hänsyn lagstiftningen tar till individuella förutsättningar och personliga förhållanden. Särskild 

uppmärksamhet fästs vid kraven att stå till arbetsmarknadens förfogande och vad som är ett 

lämpligt arbete utifrån perspektivet geografisk rörlighet. Uppsatsen behandlar Arbetslinjen 

och de ändringar i ALF som trätt i kraft mellan den 1 januari 2007 och den 1 januari 2008 

eftersom en mängd förändringar införts under denna tid. Resultatet belyser några av de krav 

som ställs på den enskilde för att han eller hon skall ha rätt till arbetslöshetsersättning samt de 

långtgående krav som ställs för att den arbetssökande skall anses stå till arbetsmarknadens 

förfogande utifrån perspektivet geografisk rörlighet. Resultatet belyser också några av de 

hänsyn som tas till individuella förutsättningar och personliga förhållanden, men eftersom 

förändringarna inte är äldre än 1,5 år kan listan inte sägas vara uttömmande då praxis är 

begränsad inom området. I uppsatsen behandlas även Arbetsförmedlingens kontrollfunktion 

av de arbetssökandes arbetsvilja och några effekter av att regelverket inte efterlevs så strikt 

som lagen säger bland arbetsförmedlarna, vilket leder till en rättsosäkerhet för individen.  
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Förkortnings- och ordlista med förklaringar 

 
ALF   Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 

 

LAK  Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 

 

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, statlig myndighet som 

ger ut rättsligt bindande föreskrifter, IAFFS.1

 

IFAU Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ett 

forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet med säte i 

Uppsala. IFAU ska främja, stödja och genomföra vetenskapliga 

utvärderingar, i huvudsak angående arbetsmarknadspolitiken och 

effekter på arbetsmarknaden.2

 

SO Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisation, intresse- och 

serviceorganisation som förmedlar tolknings- och 

tillämpningsrekommendationer till a-kassorna för att hjälpa dem 

sträva mot målet att tillämpa och tolka arbetslöshetsförsäkringens 

regelverk på ett enhetligt sätt.3

 

Geografisk rörlighet I ALF innan den 1 januari 2007 innebar kravet på geografisk 

rörlighet att den arbetssökande kunde begränsa det geografiska 

område inom vilket han eller hon söker arbete. Från och med den 

101:a arbetslösa dagen var den arbetssökande skyldig att söka 

arbete på hela den svenska arbetsmarknaden och skulle därmed 

även behöva flytta till den nya arbetsorten vid anställning. Idag 

gäller samma regler men redan från den första arbetslösa dagen.4

A-kassa  Arbetslöshetskassa5

                                                 
1 För mer information, se http://www.iaf.se/iaftemplates/Page.aspx?id=194  
2 För mer information, se http://www.ifau.se/  
3 För mer information, se http://www.samorg.org  
4 För mer information, se Ura 1999:9, Prop. 2006/07:89, s. 55 
5 Se avsnitt 2.1.1 
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1 Inledning 
Avsnitt ett ger en inledning där jag beskriver varför jag valde uppsatsämnet, syftet med 

uppsatsen, mina frågeställningar samt uppsatsens metod och avgränsningar. 

 

1.1 Inledning 

Under 2007 har media flera gånger rapporterat om de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen 

som har trätt i kraft under året. Många människor har påverkats av förändringarna. Ett rättsfall 

från 2003 har visats i ett granskande program på TV, där en man har fått nedsatt 

arbetslöshetsersättning efter att ha tackat nej till ett anvisat jobb 12 mil bort, beläget i Norge. 

Omständigheterna i detta rättsfall innebar att mannen skulle infinna sig på arbetsplatsen två 

dagar efter att ha fått besked om att han blivit anställd. Mannen i fråga har tre barn varav det 

yngsta var åtta år och krävde tillsyn. Hans hustru arbetade mycket kvällstid. Frånvaron från 

hemmet skulle bli mer än de 12 timmar som finns angivet som maxgräns enligt gällande rätt 

(samt enligt den rätt som gällde vid tidpunkten6) och möjligheterna att på två dagar hinna 

ordna allt och förbereda familjen och sig själv bedömde mannen vara små.7 Han var dessutom 

osäker på om den norska lagstiftningen var likvärdig den svenska vad det gäller 

socialförsäkring och skatterätt. Rättsfallet avgjordes den 5 juni 2008 till mannens nackdel.8 

Debatten om detta har intresserat mig då jag undrar dels vilka regler som gäller och dels om 

det var en rimlig sanktion efter att ha tackat nej till ett jobb i ett annat land, under de 

omständigheter som förelåg i rättsfallet. Det är även ett mycket aktuellt ämne då jag känner 

flera personer som har påverkats av förändringarna på ett eller annat sätt. Vilka regler gäller 

för att ha rätt till arbetslöshetsersättning och vilka krav ställs på individen angående att flytta 

eller pendla? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda och beskriva gällande rätt kring arbetslöshetsersättning 

särskilt med avseende på kraven att stå till arbetsmarknadens förfogande och vad som är ett 

lämpligt arbete, med koppling till geografisk rörlighet/mobilitet. Utgångspunkten är de 

arbetssökande som ansöker om eller får arbetslöshetsersättning från sin arbetslöshetskassa. Av 
                                                 
6 12 § AMSFS 2001:10, upphävd genom AMSFS 2004:7, nu ersatt av IAFFS 2004:3 
7 10-11, 13 §§ IAFFS, 2004:3 
8 Regeringsrättens mål nummer 800-06 
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särskilt intresse är att studera gällande rätt i relation till tidigare lagstiftning då kraven på den 

ersättningssökande var begränsade under de första 100 dagarna av arbetslösheten. Det var 

under dessa dagar tillåtet att inskränka sitt arbetssökande till den egna yrkeskategorin samt 

även geografiskt till ett område inom pendlingsavstånd från bostadsorten. Denna möjlighet till 

begränsning togs bort ur lagen från och med den 2 juli 2007.9 Innebär ändringarna en 

skärpning av lagstiftningen? Ett krav som fortfarande gäller är att den arbetslöse skall stå till 

arbetsmarknadens förfogande, men var finns denna arbetsmarknad? Avses den arbetsmarknad 

som finns inom bostadsorten, pendlingsavstånd från bostadsorten, hela Sverige, Skandinavien 

som i Regeringsrättens mål nummer 800-06 eller hela EU/EES? Är reglerna gemensamma för 

alla arbetssökande, eller tas hänsyn till den sökandes förutsättningar för arbetet och/eller andra 

personliga förhållanden? Vilka är i så fall dessa förutsättningar och förhållanden? 

 

1.3 Frågeställningar  

Frågeställningarna i denna uppsats är alltså: 

1. Vilka krav kan ställas på den arbetslöse för att han eller hon skall ha rätt till 

arbetslöshetsersättning? Vilka skyldigheter åligger den enskilde enligt dessa krav, 

särskilt kopplat till geografisk rörlighet? 

2. Vilka individuella förutsättningar och personliga förhållanden hos den enskilde 

arbetssökande tas det hänsyn till vid bedömningen av om ett arbete är lämpligt eller ej 

ur ett geografiskt rörelseperspektiv?  

3. Hur har dessa krav ändrats jämfört med vad som gällde innan 2007 års lagändringar? 

 

1.4 Metod  

Denna uppsats är inspirerad av den rättsdogmatiska metoden. Med det menas här att jag 

systematiserar gällande rätt angående arbetslöshetsförsäkringens krav på den enskilde, den 

enskildes skyldigheter och den hänsyn lagstiftningen tar till den enskildes individuella 

förhållanden.10 Rättsdogmatiken gör det möjligt att närma sig problemet och att uttala sig i 

mer generella ordalag än vad en praktiskt verksam jurist kan göra. Målet för både den 

verksamme juristen och rättsdogmatikern är dock att tolka den gällande rätten ”på ett 

                                                 
9 SFS 2007:393 
10 Peczenik, 2005a, s. 313ff 
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sammanhängande och etiskt godtagbart sätt” och på så vis bistå rättspraxis.11 Med andra ord 

beskrivs i denna uppsats gällande rätt och arbetslöshetsförsäkringens krav på den enskilde 

utifrån förarbeten, gällande lagstiftning, rättspraxis samt juridisk litteratur på området i form 

av forskning, två avhandlingar, läroböcker, olika rapporter, utredningar samt artiklar.12  

 

Förarbeten används främst för att få en inblick i lagstiftarens mening om hur lagen skall 

användas och tolkas och är således tillsammans med gällande lagstiftning och praxis den 

främsta rättskällan inom juridiken.13 Praxis inom uppsatsens område är begränsat. Praxis har 

därför hämtats förutom från Regeringsrätten, även från Försäkringsöverdomstolen och 

Kammarrätterna. Samtliga dessa beslutar om prövningstillstånd för rättsfallen vilket kan 

medföra att Kammarrätten liksom Länsrätten i vissa fall blir den sista instansen.14 Alla dessa 

domstolars domar kan därför bli prejudikat. Kammarrätternas praxis mellan år 1987 och 1998 

finns inte utgivet, varför jag inte använt deras praxis från denna tid.15 

Försäkringsöverdomstolen var en domstol som fram till den 1 juli 1995 fungerade som sista 

instans för rättsfall inom Socialförsäkringen. Denna uppgift övergick på Regeringsrätten då 

Försäkringsöverdomstolen lades ned. Kammarrätten är visserligen inte högsta instans, men 

om ett rättsfall inte får prövningstillstånd i Regeringsrätten så är Kammarrätten sista instans 

och då kan dess avgöranden tillmätas särskild betydelse. I Sverige råder ingen formell 

prejudikatbundenhet, det vill säga att domstolarna inte är skyldiga att följa prejudikaten. 

Benägenheten att ändå följa prejudikaten är stor, bland annat dels på grund av den högre 

instansens kompetens dels på grund av likhetsprincipen i 1 kap. 9 § RF.16

 

Vid sökning efter rättsfall har jag valt ut de jag tyckte var mest relevanta för att illustrera 

begreppen lämpligt arbete, arbetsmarknadens förfogande samt geografisk rörlighet. Urvalet 

baseras på rättsfall som handlar om geografisk rörlighet eller som tydligt illustrerar andra 

regler som gäller utifrån praxis då begreppen lämpligt arbete och arbetsmarknadens 

förfogande ytterligare har behövt utredas. Det finns många rättsfall som liknar varandra, där 

har jag valt de jag har ansett vara tydligast. Det äldsta rättsfallet är från 1985 men är 

                                                 
11 Peczenik, 1995b, s. 33f 
12 Lehrberg, 2006, s.41 
13 Lehrberg, 2006, s.137f 
14 60 § ALF 
15 Kammarrätternas praxis gavs ut i bokform år 1972-1987, sedan gavs den inte ut förrän år 2000 igen på Internet 
till exempel i Rättsbanken och Karnov. 
16 Lehrberg, 2006, 145ff 
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fortfarande relevant eftersom den nuvarande lagstiftningen bygger på 1973 års lagstiftning 

och den äldre praxis som finns kan och ska fortfarande användas.  

 

Avhandlingarna17 jag har använt mig av är att anse som doktrin och väger tyngre som 

rättskälla än läroböcker och debattartiklar. Dock innebär det rättsdogmatiska perspektivet att 

denna uppsats kan kopplas till ”annan juridisk litteratur, redan befintlig eller planerad”.18

 

1.5 Avgränsningar 

Den lagstiftning om arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna som tas upp i 

uppsatsen är från 1997.19 Sverige har haft en lag om arbetslöshetsförsäkring sedan 197320 

men denna kommer ej att behandlas i uppsatsen. De ändringar i lagstiftningen som nämns är 

de som trätt i kraft mellan den 1 januari 2007 och den 1 januari 2008. Dessa ändringar 

kommer att jämföras med lagstiftning som gällde innan den 1 januari 2007. Regler angående 

återbetalning av ersättning kommer inte att ingå inom ramen för uppsatsen. Vidare kommer 

inte regler för egna företagare, ungdomsgarantin, säsongsanställda eller regler för dem som är 

anställda av bemanningsföretag att tas upp. Regler angående flyttbidrag från 

Arbetsförmedlingen kommer inte att behandlas, inte heller regler angående deltidsarbete. De 

rättsfall som tas upp berör ALF. Rättsfall som kan vara relevanta men som prövats enligt 

Inkomstskattelagen21 eller Socialtjänstlagen22 kommer ej att behandlas. 

 

                                                 
17 Mannelqvist och Ulmestig 
18 Peczenik, 1995b, s. 34 
19 Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 
20 Lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 
21 Inkomstskattelag (1999:1229), har regler om avdrag för dubbel bosättning 
22 Socialtjänstlagen (2001:453), har regler om att stå till arbetsmarknadens förfogande vid ansökan om 
ekonomiskt bistånd 
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2 Arbetslöshetsförsäkringens grundstruktur 
I detta avsnitt beskrivs arbetslöshetsförsäkringens historia samt vad en arbetslöshetskassa är 

och gör. Vidare beskrivs vad som krävs för att få arbetslöshetsersättning, vad det innebär att 

stå till arbetsmarknadens förfogande och hur arbetslöshetsförsäkringen finansieras. Därefter 

beskrivs tidigare rapporter, utredningar och forskning angående arbetslöshetsförsäkringen 

samt vad som menas med begreppen Lämpligt arbete och Arbetslinjen. Avslutningsvis 

beskrivs andra länders regler, de förändringar i ALF och LAK som är relevanta för uppsatsen 

och som har trätt i kraft under 2007 samt sanktioner som kan drabba den arbetssökande. 

 

2.1 Arbetslöshetsförsäkringens historia 

Redan i slutet av 1800-talet kunde arbetslösa fackföreningsmedlemmar få ekonomisk hjälp av 

sitt fackförbund och år 1893 startades den första arbetslöshetskassan. Den första 

arbetslöshetskassan i Sverige var Typografförbundets a-kassa. Den startade sin verksamhet 

1885 med utbetalning av reshjälp.23 1935 kunde de erkända arbetslöshetskassorna erhålla 

statsbidrag och tydligare regler började gälla angående vilka som kunde vara medlemmar 

samt hur arbetslöshetskassorna skulle finansieras. Här uttrycktes även att 

arbetslöshetsförsäkringen skulle vara en frivillig försäkring för lönearbetare. De tre typerna av 

inkomster till a-kassorna var avgifter från medlemmar, statsbidrag och avgifter från 

arbetsgivare. Den myndighet som godkände arbetslöshetskassorna och utövade tillsyn över 

dem var Socialstyrelsen. Vid mitten av 1900-talet tog Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) över 

detta uppdrag och idag vilar det sedan 2004 på IAF24. Antalet arbetslöshetskassor var 14 

stycken år 1940 och det totala antalet medlemmar var 210 000. År 2002 hade antalet 

arbetslöshetskassor ökat till 38 stycken med ett medlemsantal på ca 3,8 miljoner.25 Idag är 

antalet arbetslöshetskassor 33 stycken och de har tillsammans drygt tre miljoner 

medlemmar.26

 

Sedan 1970-talet har arbetslöshetsförsäkringen varit uppdelad i en grundförsäkring27 och en 

inkomstrelaterad försäkring28. 1997 års lagar29 var en omarbetning och sammanslagning av 

                                                 
23 https://www.internetkassan.com/04/Index.aspx?id=144  
24 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
25 www.iaf.se, http://www.iaf.se/iaftemplates/Page.aspx?id=91, 14/2 2008 
26 http://www.samorg.org/so/Index.aspx?id=105, 16/8 2008 
27 Lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd 
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de tidigare lagarna och började gälla den 1 januari 1998. Eftersom 1997 års lagar grundar sig 

på 1973 års lagar är de förarbeten och den praxis som har uppkommit sedan 1973 fortfarande 

relevanta idag. Övergångsbestämmelser mellan 1973- och 1997 års lagar finns i lagen.30

 

2.1.1 Vad är en arbetslöshetskassa och vad har den för uppgift?  

En arbetslöshetskassa är en självständig, privaträttslig förening som handlägger 

arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetskassorna är fria att formulera sina egna 

verksamhetsmål. Arbetslöshetskassan är alltså ingen myndighet som till exempel 

Försäkringskassan.31 Att arbetslöshetskassorna inte räknas som myndigheter beror på deras 

historiska framväxt vilket beskrivs i avsnitt 2.1 Uppgiften är att praktisera 

myndighetsutövning genom att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut 

arbetslöshetsersättning.32 För att en arbetslöshetskassa skall kunna bildas måste den ha ett 

verksamhetsområde som omfattar en viss bransch, yrkeskategori eller likartade branscher.33 

En arbetslöshetskassa måste registreras hos IAF34 för att kunna bli en erkänd 

arbetslöshetskassa. Endast erkända arbetslöshetskassor kan ”förvärva rättigheter och ta på sig 

skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter”.35 Vidare måste 

föreningen ha minst 10 000 medlemmar och föreningens syfte skall enligt stadgarna vara att 

ge sina medlemmar ersättning vid arbetslöshet.36 Föreningens styrelse företräder 

arbetslöshetskassan och ska bestå av minst tre ledamöter samt suppleanter varav en ledamot 

och en suppleant ska väljas och avlönas av IAF, såsom statens representant. 

Föreningsstämman väljer de övriga ledamöterna och suppleanterna som sedan själva utser en 

ordförande, viceordförande och en sekreterare. Samtliga skall vara medlemmar i 

arbetslöshetskassan.37 Styrelsen utser även en kassaföreståndare som inte får vara 

styrelseledamot. Dennes uppdrag är att verkställa styrelsens beslut och att ansvara över 

handläggarna och bokföringen.38 Uppdragstiden för styrelseledamöterna får inte omfatta mer 

                                                                                                                                                         
28 Lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 
29 ALF och LAK 
30 Lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om 
arbetslöshetskassor 
31 1 § LAK, SOU 1996:150, s.237f 
32 1, 3 §§ LAK 
33 1 § LAK 
34 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
35 2, 7 §§ LAK 
36 3 § LAK 
37 15, 17, 21, 22 §§ LAK 
38 21 § LAK 
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än fyra verksamhetsår.39 Den kompletterande arbetslöshetskassan40 har i vissa fall andra 

regler att följa.41  

 

Arbetslöshetskassorna är skyldiga att lämna information till Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen angående stadgeändringar samt tillträde till föreningsstämman och 

styrelsesammanträdena.42 IAF är tillsynsmyndighet över a-kassorna och 

arbetslöshetsförsäkringen. Målet är att tillämpningen av ALF skall ske rättvist och likformigt i 

hela landet och därmed rättssäkert för individen.43 Har Arbetsförmedlingen avanmält den 

arbetssökande till arbetslöshetskassan så får den arbetssökande inte längre någon ersättning. 

Han eller hon kan då överklaga Arbetsförmedlingens avanmälan hos sin arbetslöshetskassa.44 

Om individen vill överklaga arbetslöshetskassans beslut angående medlemskap måste kassan 

först ompröva beslutet. Om ingen ändring skett i omprövningen kan individen skriftligen 

överklaga beslutet till Länsrätten.45  

 

Det finns en paragraf i LAK som föreskriver ett straffansvar med böter eller fängelse i högst 

sex månader för ”… den som på föreningens eller organisationens vägnar deltar i en åtgärd 

eller ett beslut…” angående frågor om ersättning enligt ALF, från en förening eller annan 

organisation som inte är registrerad enligt LAK, det vill säga en icke erkänd 

arbetslöshetskassa.46 Arbetslöshetsersättningen har traditionellt sett varit ett viktigt argument 

vid medlemsrekryteringen för de olika fackföreningarna, eftersom de flesta a-kassorna är 

anknutna till ett eller flera fackförbund.47

 

Arbetslöshetskassorna finansieras genom medlemsavgifter, men kan även få statsbidrag för 

kostnader för utbetald arbetslöshetsersättning.48 Detta bidrag betalas ut av 

Arbetsförmedlingen.49  

 

                                                 
39 18 § LAK 
40 Arbetslöshetskassan ALFA 
41 85-87b §§ LAK 
42 90, 10 §§ LAK 
43 89 § LAK 
44 RiR 2005:3, s. 40 
45 95-96, 101 §§ LAK 
46 116 § LAK 
47 Adlercreutz & Mulder, 2007, s. 322 
48 93 § LAK 
49 8 § Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor 
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2.1.2 Arbetslinjen 

”Arbets- och kompetenslinjen innebär att de som kan arbeta och bidra till sin egen och andras 

försörjning också skall ha möjlighet att göra detta. Genom denna princip prioriteras aktiva 

åtgärder i form av arbete, praktik eller utbildning framför enbart utbetalningar av kontanta 

ersättningar. Den solidaritet som välfärdssamhället bygger på ger alla rätt till trygghet i livets 

olika skeden. Samtidigt innebär den också skyldigheter för individen att ta till vara eller 

utveckla sin arbetsförmåga, även om det blir nödvändigt att byta yrke eller flytta.”50 Detta 

krav att sträva efter ett arbete och skyldigheten att ta tillvara och utveckla sin arbetsförmåga 

delar Arbetslöshetsförsäkringen med Socialförsäkringarna som administreras av 

Försäkringskassan. 

 

Inför Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och Lagen (1997:239) om 

arbetslöshetskassor beskrevs i SOU 1996:150 viktiga aspekter som föreslogs ytterligare lyftas 

fram i den nya lagstiftningen om arbetslöshetsersättning. Det mest övergripande syftet var att 

den nya lagen måste bli tydligare inom vissa områden. Exempel på sådant område var att 

framhålla försäkringens karaktär av en omställningsförsäkring. Försäkringen syftar bland 

annat till att kompensera den försäkrade mot förlorad arbetsinkomst och samtidigt framhålla 

den försäkrades eget ansvar och att hävda den så kallade Arbetslinjen. Ett annat syfte var att 

bidra till en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Dessutom behövde tydligare krav på de 

arbetslösa belysas, exempelvis vad det gäller att vara anträffbar under arbetslösheten samt att 

vara oförhindrad att ta ett arbete.51 Även i SOU 2006:86 återfinns en önskan om att 

försäkringens roll som en omställningsförsäkring skall framgå tydligare. Här diskuteras också 

arbetslöshetsförsäkringens sammankoppling med sjukförsäkringen, samt vikten av att hävda 

Arbetslinjen.52

 

Arbetslinjen handlar om rätt till arbete, hjälp till självhjälp, kontroll och disciplinering samt 

ett fjärde område som kallas politikens självförtroende. Rätten till arbete är en central idé i 

arbetslinjen och det skall alltid löna sig bättre att arbeta än att erhålla kontanta bidrag. För att 

förstå arbetslinjens betydelse hänvisar Socialförsäkringsutredningen till att välbefinnandet hos 

personer utan arbete generellt sett är lägre än hos personer med arbete, även om de arbetslösa 

ersätts fullt ut ekonomiskt. Arbetet i sig har alltså ett högre värde för individen och ger mer än 

                                                 
50 Dir 2004:129 Översyn av socialförsäkringarna 
51 SOU 1996:150, s.27 
52 SOU 2006:86, s.11f 
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bara försörjning.53 Med hjälp till självhjälp avses den ekonomiska ersättningen samt dess 

storleksmässiga och tidsmässiga begränsning. Ansvarskänslan har varierat i styrka med tiden 

och påverkats av hur innebörden av begreppet Arbetslinjen har setts vid respektive tidpunkt. 

”Genom historien och fram till idag har den fulla sysselsättningen haft betydelse för synen på 

Arbetslinjen. När arbetslösheten är låg blir Arbetslinjen mindre sträng mot den enskilde och 

fokuserar på ett bra arbete som en rättighet. Å andra sidan, i tider av hög frånvaro54 svänger 

pendeln mot arbete som en skyldighet och diskussionen om arbetslinjen präglas av krav och 

disciplin”. Slutsatsen blir att när sysselsättningen sjunker, formas innebörden i begreppet 

Arbetslinjen om, ofta men inte alltid, i en riktning mot mer krav, moral och disciplin samt 

färre rättigheter.55 Politikens självförtroende handlar om politikens kraft att med aktiva 

åtgärder, som exempelvis jobbgaranti och flyttbidrag, påverka sysselsättningen. ”Alla fyra 

perspektiven, i lagom dos, är en förutsättning för en väl fungerande arbetslinje.”56  

 

Enligt Förordningen 2007:1030 med instruktion för Arbetsförmedlingen skall 

Arbetsförmedlingen ”effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker 

arbetskraft”. Arbetsförmedlingens verksamhet ska även utformas så att den leder till ökad 

geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande.57 För att stärka välfärden är det 

viktigt att rörligheten ”uppfattas mer som en möjlighet än som ett hot”.58 

Arbetslöshetsersättningen ska därför ha en nivå och tidsbegränsning som anses vara 

tillräckligt bra för att individen skall kunna söka arbete till dess att ett lämpligt arbete finns 

som individen vill och kan ta. 

 

Den nordiska modellen av Arbetslinjen bygger på en idé om att arbete är grunden för 

individens och samhällets välfärd.59 Om en individ kan och får arbeta, det vill säga inte är 

drabbad av exempelvis sjukdom och arbetslöshet, förutsätts det att ett eget arbete ger 

individen störst möjlighet att påverka sitt liv. ”Ytterligare arbete och inkomst leder till bättre 

rättigheter i försäkringen och ses som en del av drivkrafterna till arbete.”60 Rättigheterna i 

                                                 
53 Socialförsäkringsutredningen, 2005, nr4, s.21f 
54 läs arbetslöshet 
55 Socialförsäkringsutredningen, 2005, nr4, s.53f 
56 Socialförsäkringsutredningen, 2005, nr 4, s.65f 
57 2 § punkt 1, 3 § punkt 3, Förordning 2007:1030 med instruktion för Arbetsförmedlingen 
58 SOU 2006:86, s.111 
59 SOU 2006:86, s, 29 
60 SOU 2006:86, s. 29 
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arbetslöshetsförsäkringen är individuella enligt Arbetslinjen och påverkas inte av 

försörjningsbörda eller familjesammansättning.61  

 

Att ha ett eget arbete och därmed en egen inkomst stärker individens självständighet och 

sociala rättigheter samt har förändrat framför allt kvinnors roll i det svenska samhället.62 

Kvinnan har möjlighet att själv påverka sin situation från enbart en traditionsbunden roll som 

hemmafru med ansvar för hem och barn till en deltagare i arbetskraften med egna möjligheter 

att försörja sig själv eller medverka till familjeförsörjningen.63 Historiskt sett har 

medelklasskvinnors inträde på arbetsmarknaden synts i ett minskat antal födda barn, särskilt i 

svåra tider då kvinnan prioriterat att behålla sitt arbete och sin etablering på arbetsmarknaden 

framför att bilda familj eftersom en kombination av att arbeta och bilda familj då varit svår för 

henne. Detta är något som syns idag i exempelvis Tyskland enligt 

Socialförsäkringsutredningen.64 I Tyskland är kvinnans roll mer traditionell än i Sverige.  

 

Boje skriver att barnomsorgen är en faktor som påverkar kvinnors förvärvsfrekvens.65 I 

Sverige försörjs familjen ofta av två försörjare och barnomsorgen är delad mellan dem via ett 

offentligt stöd. I Tyskland försörjs ofta familjen av en manlig försörjare och barnomsorgen 

sker i hemmet.66 Kvinnornas förvärvsarbetande har ökat i de europeiska länderna med de 

nordiska länderna i topp. Skillnaden mellan kvinnors förvärvsfrekvens i Sverige och Tyskland 

har tidigare varit 30 procentenheter för att år 2002 ligga på drygt 10 procentenheter. En annan 

skillnad är att de svenska mödrarna arbetar heltid i större omfattning än de tyska som oftare 

arbetar deltid om de arbetar alls. De svenska kvinnorna önskar sig oftare heltidsarbete medan 

kvinnorna i Tyskland hellre önskar deltidsarbete. I Tyskland lämnar kvinnorna oftast 

arbetsmarknaden från det att barnen föds tills de börjat skolan. Det är inte möjligt att få 

ersättning under så lång tid, utan kvinnorna arbetar antingen deltid eller är hemma utan 

ersättning medan maken arbetar. När de återgår till arbetsmarknaden får de oftast söka nytt 

jobb på grund av den gamla arbetsplatsens schema eller att de erbjuds ett heltidsarbete som 

inte går att kombinera med barnomsorgen. Systemet bidrar till att mödrarna stannar hemma på 

heltid med barnen.67 I Sverige finns en rätt till deltidsarbete när barnen är under åtta år. Här 

                                                 
61 Socialförsäkringsutredningen 2005, nr 4, s.58f 
62 SOU 2006:86, s. 29 
63 Socialförsäkringsutredningen, 2005, nr 4, s. 59 
64 Socialförsäkringsutredningen, 2005, nr 4, s. 60 
65 Frekvens av förvärvsarbete, Boje i Fjaestad & Wolvén, 2005, s. 214 
66 Boje i Fjaestad & Wolvén, 2005, s. 202 
67 Boje i Fjaestad & Wolvén, 2005, s. 210ff 
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finns också flera typer av barnledighet som kan utnyttjas av modern och/eller fadern68 vid 

olika tillfällen. Systemet uppmuntrar mödrarna att börja arbeta igen efter barnets födelse. 

Deltidsarbete är ungefär lika vanligt som heltidsarbete bland de svenska mödrarna och många 

får dessutom offentliga bidrag, vilket kan tyda på en arbetsmarknad, där två heltidsarbeten 

och barnomsorg även här är svårt att kombinera för en familj.69 Det visar även att 

Arbetslinjen inte är lika för alla, oberoende av kön. Kvinnor har fortfarande huvudansvaret för 

hem och barn och kombinerar oftare detta med ett deltidsarbete istället för ett heltidsarbete. 

Detta leder bland annat till kvinnors/mödrars svagare förankring på arbetsmarknaden som i 

sin tur leder till att hon kan ses som mer lokalt bunden än sin partner och därför behandlas 

annorlunda av Arbetsförmedlingen och/eller arbetslöshetskassan.70 Tidigare har makans 

anställning i vissa fall nästan setts som ett hinder som maken/familjen skall undanröja för att 

maken skall anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Makans anställning har inte riktigt 

räknats. Detta håller nu på att luckras upp eftersom det numera oftast behövs två försörjare i 

familjen.71

 

2.2 Vad krävs för att få arbetslöshetsersättning? 

En försäkring är enligt Nationalencyklopedin en ”ekonomisk relation, vanligen reglerad i 

avtal, varigenom en försäkringsgivare förbinder sig att mot en viss avgift (försäkringspremie) 

ge en försäkringstagare ersättning om ett försäkringsfall inträffar, t.ex. person- eller sakskada, 

ekonomisk förlust eller annan i avtalet angiven händelse.”72 Arbetslöshetsförsäkringen är en 

omställningsförsäkring, med det menas att den arbetssökande med hjälp av den 

tidsbegränsade ersättningen ska ”söka nytt arbete eller företa förändringar som kan möjliggöra 

ett nytt arbete.”73 Inkomstbortfallsprincipen innebär att den inkomst som den försäkrade har 

haft är grundande för den ersättning som skall betalas ut samtidigt som det krävs en inkomst 

att kunna ersätta för att omfattas av försäkringen.74

 

                                                 
68 Pappadagar, föräldraledighet, hemma för vård av sjukt barn 
69 Boje i Fjaestad & Wolvén, 2005, s. 212f 
70 Socialförsäkringsutredningen, 2005, nr 4, s. 60f 
71 Christensen, 1980, s. 241, 243f 
72 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=178778, 2008-03-08 
73 Mannelqvist, 2003, s. 243 
74 Mannelqvist, 2003, s. 108f 
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För att få arbetslöshetsersättning ställs en rad krav på den arbetslöse. För det första krävs att 

den arbetssökande är medlem i en a-kassa eller ansluten till Alfa-kassan.75 För att kunna bli 

medlem i en a-kassa krävs att den arbetssökande arbetar inom kassans verksamhetsområde 

och att han eller hon under en ”sammanhängande period av fem veckor under minst fyra 

veckor har förvärvsarbetat i genomsnitt minst 17 timmar per vecka och fortfarande arbetar i 

minst denna omfattning”.76 Den som har fyllt 64 år eller är medlem i en arbetslöshetskassa 

har inte rätt att bli medlem i en ny arbetslöshetskassa. ”Medlemskapet i en arbetslöshetskassa 

upphör utan uppsägning den dag medlemmen fyller 65 år”.77  

 

För det andra krävs att den arbetssökande ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Dagens 

arbetslöshetsförsäkring är indelad i två delar, en allmän grundförsäkring och en frivillig 

inkomstrelaterad försäkring. För att få ersättning enligt grundförsäkringen krävs att två villkor 

är uppfyllda, grundvillkoret och arbetsvillkoret. Grundvillkoret enligt 9 § ALF innebär att den 

sökande har rätt till ersättning om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande vilket 

innebär: 

1. ”är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 

timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 

2. är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder 

som kan godtas av arbetslöshetskassan, 

3. är anmälda som arbetssökande hos den offentliga Arbetsförmedlingen i den ordning 

som föreskrivs av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer, och 

4. medverkar till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga 

Arbetsförmedlingen, och 

5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete.”78 

 

Enligt praxis ansågs en fotbollsspelare som spelade i superettan och ansökte om 

arbetslöshetsersättning, inte stå till arbetsmarknadens förfogande eftersom han enligt kontrakt 

med klubben hade åtagit sig att träna mellan kl. 16.30 – 18.00 varje vardag samt att spela 

match under lördagen eller söndagen. Fotbollsspelandet gjorde att han inte var oförhindrad att 

ta ett arbete eftersom det medförde ”begränsningar i hans möjligheter att få ett arbete såväl 
                                                 
75 1998 bildades Alfa-kassan som är en arbetslöshetskassa för den som inte är ansluten till en a-kassa, eller till 
den som är ansluten till en a-kassa men som endast uppfyller villkoren för ersättning enligt grundförsäkringen, 
http://www.alfakassan.se/main.asp?areaID=93, 14/2 2008 
76 34 § LAK 
77 34, 36 §§ LAK 
78 9 § ALF 
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vad avser omfattning och förläggning av arbetstid som ur geografisk synpunkt”. 

Regeringsrätten fann att han på grund av sitt fotbollsspelande och att han ville kombinera 

detta med ett deltidsarbete, inte ett heltidsarbete som han hade haft innan kontraktet, inte 

kunde anses stå till arbetsmarknadens förfogande enligt 9 § ALF.79 Den arbetssökande ska 

alltså enligt 9 § ALF vara oförhindrad att ta ett arbete, men kan utan sanktion tacka nej eller 

avböja ett erbjudet anvisat arbete om han eller hon har en godtagbar anledning. En sådan 

anledning kan vara att det anvisade arbetet inte är ett lämpligt arbete.80  

 

Enligt 6 § ALF kan ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som ”inte är medlem i 

en arbetslöshetskassa, eller är medlem i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor 

som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning”. Vidare måste den sökande ha fyllt 20 år 

för att kunna få ersättning.81  

 

Arbetsvillkoret innebär att den sökande ska ha förvärvsarbetat minst 80 timmar per månad 

under sex månader inom den senaste 12-månadersperioden närmast före arbetslösheten. Den 

sökandes arbetslöshet räknas från den första dagen han eller hon har anmält sig hos 

Arbetsförmedlingen. I denna regel kan den sökande räkna in högst två månaders tid med 

föräldrapenning eller totalförsvarsplikt där omfattningen ska motsvara minst 80 timmars 

förvärvsarbete per månad. Ett annat sätt att uppfylla arbetsvillkoret är att ha arbetat minst 50 

timmar varje månad under en halvårsperiod, dock minst 480 timmar under tiden närmast före 

arbetslösheten.82

 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen beskriver ytterligare vad som gäller enligt 9 § ALF 

om att stå till arbetsmarknadens förfogande i föreskrifterna IAFFS 2004:3 och IAFFS 2007:2. 

Här framgår exempelvis att den arbetssökande aktivt skall verka för att han eller hon så snabbt 

som möjligt finner ett nytt arbete, att han eller hon måste söka och ta ett tillgängligt och 

lämpligt arbete och att hänsyn skall tas till tillgången på arbetstillfällen över hela den svenska 

arbetsmarknaden.83 Om den arbetssökande är hindrad att ta ett tillgängligt arbete på grund av 

personliga förutsättningar eller förhållanden som var kända vid arbetslöshetens inträde, skall 

han eller hon vidta åtgärder för att försöka undanröja sådant hinder. Vidare ska inte ett 

                                                 
79 RÅ 2007 ref 64 
80 Se avsnitt 2.4 nedan om vad som är ett lämpligt arbete 
81 6 § ALF 
82 12-13 §§ ALF  
83 2-3 §§, IAFFS 2004:3 
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erbjudet arbete betraktas som olämpligt enbart av det skälet att det inte motsvarar den 

sökandes utbildning eller yrkeserfarenhet, men dessa erfarenheter skall ”beaktas så att onödig 

yrkesväxling undviks”.84

 

För att få ersättning från den inkomstrelaterade försäkringen krävs det att den sökande 

uppfyller både grundvillkoret, arbetsvillkoret och dessutom medlemsvillkoret. Detta senare 

villkor innebär att den sökande är och måste ha varit medlem i en a-kassa under minst 12 

månader.85 Detta beror på att en arbetstagare som ser en nära nalkande arbetslöshet inte 

skyndsamt skall kunna teckna den frivilliga inkomstrelaterade försäkringen, för att på så sätt 

kunna ta del av en högre ersättning. Den inkomstrelaterade försäkringen ger maximalt en 

dagpenning på 680 kr per dag, medan grundförsäkringen ger endast 320 kr per dag.86 Om en 

arbetssökande avvisar ett erbjudet lämpligt arbete kan rätten till ersättning utgå.87 

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som skall ge individen stöd tills han 

eller hon har hittat ett nytt arbete, denna omställning påbörjas direkt vid arbetslöshetens 

inträde.88

 

2.2.1 Finansiering av försäkringen och förhöjd finansieringsavgift 

Arbetsmarknadsavgiften är en del av arbetsgivaravgiften som betalas in av arbetsgivaren i 

samband med löneutbetalning. Arbetsmarknadsavgiften betalar en del av 

arbetslöshetsersättningen, främst grundförsäkringen men även den inkomstrelaterade 

inkomstförsäkringen.89 Den sistnämnda finansieras även av en så kallad förhöjd 

finansieringsavgift som a-kassorna tar ut av sina medlemmar och betalar in till staten.90 Sedan 

den 1 januari 2007 betalar medlemmarna en högre finansieringsavgift än tidigare. Meningen 

är att arbetslöshetsförsäkringen skall finansiera sig själv i så stor utsträckning som möjligt. Ett 

invecklat beräkningssystem används, som beror på hur många arbetslösa medlemmar varje a-

kassa har, för att avgöra hur mycket varje arbetslöshetskassa skall betala in till staten.91 A-

                                                 
84 7 § IAFFS 2004:3 
85 7 §, ALF 
86 3-4 §§ Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 
87 Prop. 1999/2000:139, s. 51 
88 2 §, IAFFS 2004:3 
89 För information om arbetslöshetsförsäkringens två delar, se avsnitt 2.2 Vad krävs för att få 
arbetslöshetsersättning? 
90 Sedan den 1 juli 2008 ersätts den förhöjda finansieringsavgiften med en arbetslöshetsavgift enligt SFS 
2008:410, innebörden är dock i stort sett detsamma men med en förbättring för personer med sjukpenning men 
utan anställning 
91 IAF, 2007, ”Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften”, rapport 2, 2007:23, s.40f 
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kassorna i sin tur tar ut denna avgift av sina medlemmar, dock maximalt 300 kr utöver den 

vanliga medlemsavgiften, vilket medför att avgiften för den enskilde medlemmen är dyrare i 

en a-kassa som traditionellt sett har hög arbetslöshet än i en a-kassa med lägre arbetslöshet.92 

Tidigare finansierades arbetslöshetsförsäkringen solidariskt av alla via skatten, oberoende av 

yrkeskategori och risk för arbetslöshet.93

 

Under 2007 har ungefär 396 000 personer lämnat a-kassorna och därmed även 

arbetslöshetsförsäkringen på grund av de nya reglerna. Arbetslöshetskassornas medlemsantal 

har fortsatt sjunka under 2008. Framförallt beror det på den förhöjda finansieringsavgiften.94 

Syftet med den förhöjda finansieringsavgiften var att förtydliga sambandet mellan avgiften 

och risken för arbetslöshet, att även på detta vis öka egenfinansieringen av försäkringen, öka 

försäkringsmässigheten, samt att motivera a-kassorna att bättre kontrollera att 

arbetslöshetsersättningen betalas ut på ett riktigt sätt. Den förhöjda finansieringsavgiften 

betalas av medlem som inte är arbetslös, definitionen på arbetslös återfinns i 41 a § LAK.95  

 

De som lämnar a-kassorna är främst äldre anställda med trygg anställning och nära till 

pension eller personer som inte kommer att vara berättigade till ersättning eller får väldigt låg 

ersättning, exempelvis studerande, långtidssjuka och visstids/deltidsanställda. För dessa 

grupper står den höga avgiften inte i proportion till vad försäkringen kan ge dem.96 

Medlemmar har även bytt a-kassa i en större utsträckning än tidigare eftersom de nya reglerna 

har lett till en priskonkurrens mellan olika a-kassor och medlemmarna väljer då en a-kassa 

med lägre avgift.97 De många avhoppen har enligt SO:s konsekvensanalys gett en stor negativ 

effekt på a-kassornas ekonomi och verksamhet. Avhoppen innebär även att de personer som 

är kvar i försäkringen får bära en större kostnad för arbetslöshetsförsäkringen än om avhoppen 

inte hade skett.98 Förändringen av antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna 2006-2007 går 

från + 1 procent till – 26 procent.99  

 

                                                 
92 41 §, 48 § LAK 
93 Mannelqvist, 2003, s. 117 
94 SO, 2007,”Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna”, s.7, 
IAF, 2007, ”Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften”, rapport 2, 2007:23, s. 39 
95 IAF, 2007, ”Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften”, rapport 2, 2007:23 
96 SO, 2007,”Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna”, s.6 
97 IAF, 2007, ”Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften”, rapport 2, 2007:23, s.15, SO, 
2007,”Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna”, s.8 
98 SO, 2007,”Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering och medlemsavgifterna”, 
IAF, 2007, ”Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften”, rapport 2, 2007:23, s.42 
99 IAF, 2007, ”Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen, rapport 2, 2007:24 
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Ett problem med arbetslöshetsförsäkringen är hur man skall kunna försäkra sig om att de 

arbetslösa verkligen anstränger sig för att hitta ett nytt arbete. Med en för hög ersättningsnivå 

finns en risk för att individerna överutnyttjar försäkringen. Med överutnyttjande avses dels en 

”otillräcklig försiktighet innan en skada inträffar” och dels otillräckliga ansträngningar att 

begränsa skadan (här söka och ta lediga arbeten) när den väl inträffat. Att ha ett beteende där 

individen inte anstränger sig ordentligt för att komma ur sin arbetslöshet kallas moral hazard 

ex post.100 För att de försäkrade inte ska överutnyttja försäkringen behövs en självrisk och en 

kontroll. Självrisken består i karensdagarna och i att ersättningen inte uppgår till 100 procent 

av den tidigare lönen samt att den tidsperiod då ersättningen betalas ut är begränsad till max 

300 dagar.101 Kontrollen ska skötas av Arbetsförmedlingen som rapporterar till a-kassorna om 

den arbetssökande inte har sökt ett anvisat arbete. A-kassorna beslutar därefter om någon 

sanktion skall vidtas.102

 

2.3 Rapporter, utredningar och forskning om 

arbetslöshetsförsäkringen 

Mannelqvist hänvisar till Ds.1999:58 när hon skriver att det finns två perspektiv att se på 

arbetslöshetsförsäkringen. Det ena sättet är ett civilrättsligt förhållningssätt där försäkringen 

ses just som en försäkring, det vill säga ett avtal mellan försäkringsgivare och 

försäkringstagare, där den enskildes rättigheter och skyldigheter definieras i förväg i den 

ömsesidiga förbindelsen. Den försäkrade betalar in en avgift till försäkringen, har en 

”självrisk” som infaller under karensdagarna och får därefter ersättning, precis som en vanlig 

försäkring. I arbetslöshetsförsäkringen kan självrisken även innebära att ersättningen inte ger 

100 procent av den tidigare inkomsten vid arbetslöshet.103 Detta perspektiv har dominerat i 

förarbetena till ALF.  

 

Det andra perspektivet är att se den arbetslöse som en klient som är i behov av ekonomiskt 

stöd, där arbetslöshetsförsäkringen är en del i socialförsäkringen och arbetslöshetsersättningen 

ses som ett bidrag som ska finansieras med skattemedel.104 I min uppsats utgår jag från det 

civilrättsliga perspektivet. 

                                                 
100 Socialförsäkringsutredningen, 2005, nr 9, s.15 
101 Ds 1999:58, s.69 
102 RiR 2005:3, s. 21ff 
103 Socialförsäkringsutredningen, 2005, nr 9, s. 16 
104 Mannelqvist, 2003, s. 155, Ds. 1999:58, s. 67f. 
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Det tidigare systemet med solidarisk finansiering av arbetslöshetsförsäkringen anser 

Mannelqvist vara positiv eftersom ”arbetslöshet kan bero på externa störningar i ekonomin 

eller på misslyckanden i den ekonomiska politiken som enskilda inte kan råda över.”105 Om 

det är många försäkringstagare som kollektivt delar på risken slipper enskilda individer själva 

beräkna sin risk att bli arbetslös och avsätta medel för att ha en buffert för säkerhets skull. Det 

är svårt för den enskilde att själv förutse om eller när han eller hon kommer att bli arbetslös, 

eller hur länge arbetslösheten kommer att vara.106

 

Mannelqvist skriver att den ersättning som betalas ut genom arbetslöshetsförsäkringen inte 

har hängt med i löneutvecklingen och därför är så låg att det nu finns privata eller kollektiva 

tilläggsförsäkringar som skall fylla ut ersättningen från arbetslöshetskassan så att summan 

uppgår till 80 procent av den tidigare lönen. Detta kan enligt Mannelqvist leda till att 

försäkringens legitimitet och omfördelande syfte försvinner, och att en ovilja att vara med och 

finansiera växer.107

 

Riksrevisionen skriver i sin rapport 2005:3 att Arbetsförmedlingen följde upp 53 procent av 

de drygt 970 000 anvisningar som gjordes år 2003. Samma år gjordes 5135 meddelanden till 

a-kassorna om ifrågasatt ersättningsrätt, det vill säga ett ifrågasättande i 0,53 procent av alla 

anvisningar. Av dessa ifrågasättanden ledde lite knappt två tredjedelar (61 procent) till en 

sanktion.108 År 2003 låg arbetslösheten på 4,9 procent.109 Knappt hälften av 

arbetsförmedlarna som svarade på Riksrevisionens enkät skrev inget meddelande om 

ifrågasättande den första gången en arbetssökande avvisade ett erbjudet arbete. Riksrevisionen 

ser här ett glapp mellan regelverket och dess tillämpning.110  Riksrevisionen rapporterar 

vidare år 2003 att en handlingsplan saknades för ca 10 procent av de arbetssökande, vilket 

påverkar kontrollfunktionen av såväl huruvida ett anvisat arbete har sökts eller ej, som till att 

avgöra om ett arbete är lämpligt eller ej i förhållande till den arbetssökande, samt inom vilket 

geografiskt område han eller hon söker jobb.111

 
                                                 
105 Mannelqvist, 2003, s. 117, citatet har Mannelqvist hämtat från Prop.1999/2000:139, s.40 
106 Mannelqvist, 2003, s. 151 
107 Mannelqvist, 2003, s. 166f, SO, 2007,”Konsekvensanalys avseende förändringar av a-kassornas finansiering 
och medlemsavgifterna”, s.9 
108 RiR 2005:3, s. 21ff 
109 SCB, Sysselsättning och arbetslöshet 1976-2004, s. 15 
110 RiR 2005:3, s.30f 
111 RiR 2005:3, s.32 
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Arbetsförmedlingen kan anvisa arbetssökande ett jobb som en kontrollfunktion av den 

sökandes arbetsvilja,112 eller kontrollera att den arbetssökande står till arbetsmarknadens 

förfogande genom att boka in ett möte som aldrig blir av. Mötet är aldrig avsett att äga rum 

utan avbokas med kort varsel för att förhindra att de arbetssökande reser bort eller jobbar 

svart.113

 

Arbetslöshetskassorna är beroende av Arbetsförmedlingens kontroll av att den arbetssökande 

står till arbetsmarknadens förfogande, det vill säga kontroll av de grundläggande villkoren för 

att en arbetssökande skall ha rätt till arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen är skyldig att 

lämna besked till a-kassorna om en ifrågasatt ersättningsrätt under individens pågående 

ersättningsperiod, om misstanke uppkommer att den arbetssökande inte uppfyller de krav som 

ställs. Arbetslöshetskassan kan efter att ha fått ett meddelande om ifrågasatt ersättningsrätt, 

utreda och fatta beslut i ärendet angående en eventuellt lämplig sanktion. Arbetslöshetskassan 

ska även utreda en arbetssökandes ersättningsrätt efter anmälan från privatpersoner, 

arbetsgivare eller myndigheter.114  

 

I RiR 2005:3 framgår att på grund av bristande rutiner hos både Arbetsförmedlingen och 

arbetslöshetskassorna är kontrollfunktionen av arbetslöshetsersättningen inte tillräckligt bra. 

Bristande kvalitet i Arbetsförmedlingens meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt och 

bristande kvalitet i arbetslöshetskassornas inrapporterings- och utredningsrutiner lyfts fram 

som problem. Arbetslöshetskassorna beskrivs i rapporten inte utöva myndighetsutövningen på 

ett enhetligt sätt.115 Bristerna hos Arbetsförmedlingen och hos arbetslöshetskassan bidrar till 

en låg sanktionsgrad som leder till att arbetslöshetsersättning betalas ut till personer som inte 

har rätt till ersättning. Riksrevisionen anser att detta ”riskerar att minska 

arbetssökandeintensiteten och leda till en sämre fungerande arbetsmarknad”.116

 

Arbetsförmedlingen använder sig av anvisningar för att matcha arbetssökande med lediga 

platser. En slutsats som framkom i RiR 2005:3 var att det finns ett problem i att arbetssökande 

anvisas lediga platser som vid avböjande inte visar sig utgöra lämpligt arbete för den sökande. 

Platsanvisningarna brister i ”träffsäkerhet, men omöjliggör även ett (korrekt) ifrågasättande av 

                                                 
112 RiR 2005:3, s.29 
113 ST Press, nr 3 2008, s.6 
114 RiR 2005:3, s.40 
115 RiR 2005:3, s. 53ff 
116 RiR 2005:3, s. 57f, se även RiR 2004:3 
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den sökandes ersättningsrätt om anvisningen avböjs”.117 En annan slutsats var att regeln att 

den arbetssökande skulle utöka sitt geografiska sökområde från den 101:a dagen inte hade 

slagit igenom i praktiken i handlingsplanerna.118

 

IFAU har i Rapport 2008:5 undersökt hur Arbetsförmedlingens anvisningar av lediga platser 

fungerar.119 En anvisning har två syften, ett kontrollerande syfte för att se att den arbetslöse 

arbetslöshetsersättningstagaren söker lämpliga arbeten och ett matchningssyfte där den 

arbetslöse matchas mot en ledig plats. I rapporten ställs tre huvudfrågor nämligen 

• ”I vilken utsträckning söker de arbetssökande de jobb de anvisas till? 

• I vilken utsträckning leder en anvisning till arbete? 

• Hur påverkas de arbetssökande av information om ökad kontroll och uppföljning av 

anvisat arbete?”120 

Rapporten bygger på enkäter som Arbetsförmedlingen har skickat till arbetsgivare för att följa 

upp huruvida olika individer har sökt ett anvisat arbete eller inte. Rapporten behandlar endast 

arbetssökande som får arbetslöshetsersättning eller har aktivitetsstöd och som därmed riskerar 

sanktioner om ansökan uteblir. Resultat i rapporten är att över en fjärdedel av de 

arbetssökande inte söker det anvisade jobbet, trots att de riskerar sanktioner.121 Vetskapen om 

en ökad kontroll påverkar inte nämnvärt om den arbetssökande söker det anvisade jobbet eller 

inte. Vidare har de arbetsgivare som svarat på enkäten där en undersökt individ har sökt det 

anvisade jobbet upplevt att anvisningen i ca 15 procent av fallen inte var realistisk. Med 

realistisk menas här att den arbetssökande inte uppfyller kvalifikationerna för tjänsten. 

Andelen orealistiska anvisningar skulle öka om de arbetssökande som inte uppfyller 

kvalifikationerna alltid skulle söka en anvisad plats.122 IFAU konstaterar liksom RiR 2005:3 

att hotet om sanktion inte är särskilt trovärdigt och ser det som en möjlig förklaring till att så 

många arbetssökande inte söker ett anvisat jobb. Andra anledningar kan vara att anvisningen 

inte är realistisk. Enligt IFAU leder ca 13-14 procent av de sökta anvisningarna till ett 

erbjudande om anställning.123

 

                                                 
117 RiR 2005:3, s. 36 
118 år 2005 gällde fortfarande de gamla reglerna om att sökområdet kunde begränsas geografiskt de första 100 
dagarna av arbetslösheten. 
119 IFAU Rapport 2008:5 
120 IFAU Rapport 2008:5, s. 3 
121 IFAU Rapport 2008:5, s. 15ff, 26 
122 IFAU Rapport 2008:5, s. 20 
123 IFAU Rapport 2008:5, s. 26f 

 19



2.4 Lämpligt arbete och geografisk rörlighet  

Det ingår i kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande en skyldighet att söka och ta ett 

lämpligt arbete. I 11 § ALF uttrycks närmare vad som menas med ett lämpligt arbete. I 

beskrivningen ingår flera oprecisa uttryck som sammanvägt skall avgöra huruvida arbetet är 

ett lämpligt arbete för den enskilde arbetssökanden. Bland annat nämns att det skall tas skälig 

hänsyn till den arbetssökandes förutsättningar för arbetet och andra personliga förhållanden. 

Meningen är att en helhetsbild skall göras för varje arbetssökande för att avgöra om arbetet är 

att anses som lämpligt. Några av de faktorer som skall vägas samman är utbildning, 

yrkesvana, kompetens, behörighet, ålder, hälsotillstånd, lokal bundenhet124 och 

kommunikationer.125 Den arbetssökande kan i vissa fall tacka nej till eller avböja ett anvisat 

arbete utan att drabbas av en sanktion.126 Ett rättsfall från 1985 handlar om en 55-årig man 

som blev avstängd från arbetslöshetsersättningen efter att ha avvisat ett arbete som 

torvarbetare med ackordslön. Hans arbetslivserfarenhet var i huvudsak från kontorsarbete 

sedan 30 år tillbaka och skälen för att avvisa arbetet var att det var för tungt för honom samt 

att ersättningen var för låg, ca 35 kr per timme. Försäkringsöverdomstolen fann att 

omständigheterna, främst mannens ålder och tidigare yrkeserfarenhet (personliga 

förutsättningar) var sådana att han kunde avvisa arbetet eftersom det inte kunde anses vara 

lämpligt för honom.127 Att tacka nej till ett lämpligt arbete som efter rättslig prövning 

fortfarande anses vara lämpligt leder till sanktioner i form av nedsättning av 

arbetslöshetsersättningen eller till att den arbetssökande helt förlorar ersättningen.128

 

Även om den sökande inte ser sina kvalifikationer som tillräckliga så skall ett arbete anses 

som lämpligt om arbetsgivaren finner den sökandes kvalifikationer tillräckliga. En sökande 

skall styrka ett medicinskt utlåtande med läkarintyg om det därav framgår hans eller hennes 

sämre förutsättningar att utföra det anvisade arbetet.129 Ett exempel på detta är ett rättsfall där 

en arbetssökande ansågs ha rätt att avvisa ett erbjudet arbete på grund av lättretade slemhinnor 

i halsen, något som styrktes med ett läkarintyg, eftersom det förekom tobaksrökning på 

arbetsplatsen.130

 

                                                 
124 Se nedan om familjeskäl 
125 SOU 1971:42, s.174-177 
126 Se Christensen, 1980, s. 108ff för en uppräkning av sådana fall 
127 FÖD 1985:39 
128 45a § ALF, för mer information, se i avsnittet 2.5 Sanktioner 
129 6-9 §§, IAFFS 2004:3 
130 FÖD 1988:41 
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En arbetssökande har enligt 10 § IAFFS 2004:3 rätt att begränsa sitt sökområde geografiskt på 

så vis att han eller hon inte är borta från hemmet i mer än 12 timmar per dag. Ett rättsfall 

angående 12 timmarsregeln handlade om en lastbilschaufför som blev avstängd från 

arbetslöshetsersättning efter att ha avvisat ett erbjudet arbete.131 Arbetstiden var 40 timmar 

per vecka, förlagd till fyra dagar i veckan. Den dagliga frånvaron från hemmet var inklusive 

pendling 13,5 timmar per dygn. Det var inte aktuellt att flytta till arbetsorten eftersom det 

erbjudna arbetet var tidsbegränsat. Lastbilschauffören ansåg att han inte skulle få tillräckligt 

med sömn och därför vara en olämplig förare om han tog det anvisade arbetet. 

Försäkringsöverdomstolen fann dock att 12 timmarsregeln i detta fall gällde även om 

arbetstiden var förlagd på fyra av arbetsveckans fem dagar, en sådan avvägning behöver dock 

göras i varje enskilt fall. Lastbilschauffören hade ett krav på sig enligt annan lagstiftning132 att 

vara vaken och uppmärksam under sitt arbete och Försäkringsöverdomstolen ansåg det inte 

heller vara rimligt att flytta till arbetsorten på grund av arbetets tidsbegränsning. Arbetet var 

därför att anse som olämpligt och Försäkringsöverdomstolen upphävde tidigare beslut och 

returnerade målet till a-kassan för korrekt handläggning. 

 

På grund av familjeskäl133 kan den sökande under en skälig övergångsperiod ytterligare 

begränsa det område inom vilket han eller hon söker arbete. ”Med familjeskäl avses följande: 

a) Ett barn eller någon annan medlem som ingår i hushållsgemenskapen är beroende av 

den sökandes tillsyn och stöd och därför kräver den sökandes dagliga närvaro, samt att 

hushållet inte kan flyttas. 

b) Den andre makens eller makans eller därmed jämställd persons arbetsförhållanden 

medför att denne inte ensam kan sköta det gemensamma hushållet eller flytta med till 

en annan bostadsort. 

c) Den sökande är ensamstående förälder och är beroende av stöd från någon annan på 

bostadsorten för att kunna klara ett arbete. 

Med skälig övergångsperiod avses den tid som krävs för den sökande att kunna finna 

lösningar som gör att beroende och stödbehov kan tillgodoses på annat sätt. Ett arbete skall 

därefter anses vara lämpligt om den sökande kan besöka den gemensamma bostaden varje 

vecka.”134  

                                                 
131 FÖD 1988:44 
132 Vägtrafikkungörelse (1972:603) 
133 Dessa familjeskäl tillsammans med bisysslor och kommunala uppdrag räknas som exempel på lokal 
bundenhet, Ds 1999:58, bilaga 4, s. 63 
134 10-11 §§, IAFFS 2004:3 
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Familjeskäl är en av huvudpunkterna i rättsfallet135 som jag nämnde i inledningen. Mannen 

har tre barn varav det yngsta var 8 år och krävde tillsyn. Hustrun arbetade mycket kvällstid 

och det byggnadsarbete mannen hade anvisats låg i Norge, så långt ifrån hemmet att frånvaron 

från hemmet skulle kunna bli mer än 12 timmar. Dessutom hade han bara två dagar på sig att 

lösa barntillsyn och ett eventuellt övernattningsrum i Norge.  Mannen hade först tackat ja till 

det erbjudna arbetet men avböjde det sedan på grund av nämnda skäl samt att han inte hade 

hunnit sätta sig in i vad det skulle innebära för honom att omfattas av den norska 

socialförsäkrings- och skattelagstiftningen istället för den svenska. Arbetet var ett 

heltidsarbete som snickare hos ett norskt bemanningsföretag. Arbetet var tidsbegränsat men 

på obestämd tid. Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa satte 2003 ned mannens 

arbetslöshetsersättning enligt 45 a § ALF med 25 procent under 40 dagar eftersom han enligt 

dem hade avvisat ett erbjudet lämpligt arbete utan godtagbara skäl. Mannen överklagade 

arbetslöshetskassans beslut till Länsrätten, Kammarrätten och Regeringsrätten men förlorade. 

I Regeringsrättens domskäl kunde alltså svaren på tre intressanta frågor finnas.136 För det 

första ett svar om hur gammalt ett barn ska vara för att inte längre vara beroende av tillsyn? 

För det andra hur lång tid som kan anses skäligt att den sökande behöver för att hinna 

undanröja de hinder som finns (i detta fall barnpassning och/eller övernattningsrum)? För det 

tredje ett svar på frågan om den arbetsmarknad, till vilken den arbetssökande ska stå i 

förfogande, sträcker sig utöver rikets gränser?  

 

Ett rättsfall som skulle kunna tyda på att den svenska arbetsmarknaden inte är begränsad till 

arbeten i Sverige, handlar om en svensk socialkurator som var bosatt i Sverige men pendlade 

till Norge för att arbeta.137 Frågan var huruvida hon kunde tillgodoräkna sig den arbetstid hon 

hade tillgodogjort sig i Norge för att uppfylla ett arbetsvillkor och därmed ha rätt till 

arbetslöshetsersättning enligt svensk lagstiftning. Försäkringsöverdomstolen konstaterade att 

hon kunde tillgodoräkna arbetstiden i Norge tack vare den Nordiska konventionen den 5 mars 

1981 om social trygghet. Denna konvention är nu upphävd men ersatt av en lag om samarbete 

vilket gör det möjligt för medborgare i de nordiska länderna att få samma sociala trygghet 

som medborgarna i det andra nordiska land där arbetstagaren arbetar eller vistas.138

 
                                                 
135 Regeringsrättens mål nummer 800-06 
136 För Regeringsrättens dom se avsnitt 4, sidan 37 
137 FÖD 1987:38 
138 Lag (2004:114) om nordisk konvention för social trygghet 
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Den tid och den kostnad som den sökandes pendling behöver är faktorer vid bedömningen av 

huruvida ett arbete är att anses som lämpligt eller ej. Ett arbete är lämpligt om den sökande 

kan resa mellan bostaden och arbetsplatsen inom en rimlig tid och till en skälig kostnad. Om 

den sökande har tillgång till ett annat färdsätt så ska arbetet anses som lämpligt även om det 

saknas allmänna kommunikationsmedel till arbetsplatsen. Dessutom skall arbetet anses som 

lämpligt om arbetstiderna kan förläggas så att de passar med restider som gör det möjligt att ta 

sig till och från arbetet på ett godtagbart sätt. Christensen (1980) skriver att förutom 12-

timmarsregeln och att genom läkarintyg kunna begränsa resandet till och från arbetet, finns 

ingen praxis angående rimlig tid eller godtagbart sätt.139 Någon sådan praxis har heller ej 

framgått av mina övriga källor. Christensen skriver att det är arbetsmarknadsläget som styr. 

På detta sätt kan reglerna slå hårdare mot personer som ”bor fel”. Med detta menas att den 

arbetssökande bor på en ort där inga arbeten finns och att han eller hon själv saknar möjlighet 

att ordna transport till närmaste tätort. Christensen menar att de sanktioner som kan sättas in 

mot en arbetssökande som har tackat nej till ett anvisat arbete på grund av skäl som 

exempelvis pendlingens tid eller att pendling är omöjlig, egentligen är menat att få 

vederbörande att flytta, skaffa körkort eller att lämna försäkringen.140 Eventuellt kan den 

arbetssökande behöva anlita taxi eller skaffa en bil och hålla bilen i körbart skick för att ta sig 

till arbetet. Att ordna med samåkning är Arbetsförmedlingens eller arbetsgivarens ansvar.141  

 

Om den arbetssökande inte kan resa mellan bostaden och arbetsplatsen på ett godtagbart sätt, 

skall arbetet ändå anses lämpligt om det finns möjlighet för den sökande att få tillgång till ett 

boende på arbetsorten. Om den sökandes familj måste flytta med till den nya arbetsorten skall 

arbetet anses vara lämpligt om en familjbostad kan ”påräknas inom rimlig tid”.142 I ett 

rättsfall från 1990 har ett arbete ansetts som olämpligt fastän det fanns tillgång till en bostad 

på arbetsorten.143 Det var en byggnadsarbetare från Dalarna som anvisades ett arbete på 

Lidingö, där bostad skulle finnas i anslutning till arbetsplatsen. Mannen tackade nej till det 

anvisade arbetet och fick av a-kassan rätt till fortsatt arbetslöshetsersättning, eftersom det 

visade sig att den bostad som fanns inte var av godtagbar standard. Bostaden bestod av en 

omöblerad barack med pentry, men utan toalett. Det var meningen att mannen själv skulle 

ordna med säng och annat nödvändigt. Arbetsmarknadsstyrelsen överklagade a-kassans beslut 

                                                 
139 Christensen, 1980, s.252ff 
140 Christensen, 1980, s. 255f 
141 Christensen, 1980, s. 257, Fb 271/72 
142 12-14 §§, IAFFS 2004:3 
143 FÖD 1990:40 
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att låta mannen fortsätta erhålla arbetslöshetsersättning men Försäkringsöverdomstolen fann 

att den bostad som hade erbjudits inte kunde anses ha godtagbar standard och att mannen 

därför hade rätt att tacka nej till det anvisade arbetet.  

 

Om den sökandes levnadskostnader ökar som följd av dubbel bosättning skall detta tas med i 

beräkningen om ett arbete är lämpligt. Huvudregeln är att om inkomsten i det anvisade eller 

erbjudna arbetet inte understiger 90 procent av den fastställda dagpenningen skall arbetet 

anses som lämpligt. Det är ytterst Arbetsförmedlingen som gör bedömningen huruvida ett 

arbete är att anse som lämpligt eller ej.144  

 

I RÅ 2006 not 169 fick B.N. indragen ersättningsrätt efter att ha tackat nej till en anvisad 

projektanställning. B.N. bodde i Växjö och den anvisade platsen var i Ingelstad 1,5 mil bort. 

B.N. tackade nej eftersom de kollektiva kommunikationerna omöjliggjorde hemfärd de 

kvällar han skulle ha arbetat det sena skiftet. Arbetsförmedlingen hade gjort bedömningen att 

han hade kunnat samåka med någon dessa kvällar. Arbetslöshetskassan höll med och stängde 

av B.N. från rätten till ersättning. Regeringsrätten klargjorde att de lagrum målet handlade om 

var 43 § 2 ALF och 45 a § första stycket 1 ALF. Regeringsrätten fann att arbetslöshetskassan 

inte haft grund att stänga av B.N. från ersättning oavsett om han hade haft godtagbara skäl att 

vägra acceptera projektanställningen eller ej. En skiljaktig mening i domen handlade om 

samåkningen. Den skiljaktige menade att de kvällar det rörde sig om hade B.N. kunnat 

samåka med någon eller borde på något vis kunnat ordna hemtransporten även utan kollektiva 

färdmedel. Att vägra acceptera projektanställningen tyckte den skiljaktige var så allvarligt att 

det kunde liknas vid att arbetsvägra och därför hade arbetslöshetskassan haft skäl till att 

stänga av honom från rätten till ersättning.145

 

2.4.1 Andra länders regler  

Inom EU gäller fri rörlighet för personer och medborgarna i medlemsländerna har automatiskt 

rätt att arbeta och söka arbete i valfritt EU-land. Det finns en samordning av 

medlemsländernas nationella lagstiftning om social trygghet146 som även gäller för EES-

länderna och i viss mån Schweiz. Där framgår att en unionsmedborgare har samma rättigheter 

                                                 
144 15, 5 §§, IAFFS 2004:3 
145 RÅ 2006 not 169 
146 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen 
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och skyldigheter enligt ett värdlands lagstiftning, som medborgarna i detta land har. En person 

som förlorat sin anställning i ett värdland kan alltså få arbetslöshetsersättning i det landet på 

samma villkor som landets medborgare. 

 

I Ds 1999:58 beskrivs vilka åtgärder som Danmark och Nederländerna har vidtagit i sina 

respektive arbetslöshetsförsäkringar i syfte att öka tydligheten i kravet att stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Dessa länder skiljer sig på flera punkter från de svenska 

förhållandena både storleksmässigt, kulturellt och rättsligt, men likheter finns också varför det 

är intressant att jämföra dem med Sverige. 

 

 I Nederländerna är arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk. För att få arbetslöshetsersättning 

ska den sökande ha arbetat 26 av de senaste 52 veckorna och måste varje vecka underkasta sig 

ett aktivitetskrav som innebär en avrapportering till arbetsförmedlingen om vilka jobb som 

har sökts och vilka andra åtgärder som har vidtagits för att komma närmare en anställning.147 

Detta innebär något strängare krav som ska vara uppfyllda för rätt till ersättning än de svenska 

reglerna. Arbetslöshetsersättningen är i början av arbetslöshetsperioden relaterad till 

inkomsten, beroende på hur länge personen har arbetat innan arbetslösheten. Den 

inkomstrelaterade ersättningen varar mellan 26 veckor upp till 5 år, vilket kan jämföras med 

Sveriges maximalt 300 dagar. 

 

I Nederländerna finns en lagstadgad minimilön. När den inkomstrelaterade 

arbetslöshetsersättningen tagit slut kan den arbetssökande få en ersättning som är 70 procent 

av minimilönen under maximalt ett år. Därefter utgår ingen ersättning utan den 

arbetssökanden hänvisas till socialbidrag om inkomster saknas.148 I Sverige är dagpenningen 

max 680 kr i den inkomstrelaterade ersättningen. Detta kan kompletteras med ytterligare 

försäkringar för att nå upp till 80 procent av den tidigare lönen. Ett arbete ses som lämpligt 

om ersättningen inte understiger 90 procent av arbetslöshetsersättningen, det vill säga att en 

person som har arbetslöshetsersättning med 80 procent av den tidigare lönen får acceptera en 

anställning vars ersättning inte understiger 72 procent (90 procent av 80 procent) av den 

tidigare lönen. 

 

                                                 
147 Ds 1999:58, s. 156ff 
148 Ds 1999:58, s. 156ff 

 25



Den nederländska definitionen av vad som är ett lämpligt arbete förändras med längden på 

arbetslöshetsperioden. Under de första sex månaderna kan den arbetssökande begränsa sig till 

att söka arbeten inom sin utbildningsnivå eller erfarenhet. Därefter måste han eller hon 

acceptera ett arbete ”en nivå” lägre, och efter detta kan varje ledigt arbete ses som lämpligt.149 

Detta kan jämföras med den tidigare regeln i svensk arbetslöshetsförsäkring som innebar en 

geografisk och yrkesmässig begränsning under de första 100 dagarna i ersättningsperioden.  

 

När det gäller pendling är det under de sex första månaderna tillåtet att tacka nej till arbeten 

som kräver mer än två timmars pendling per dag. Därefter höjs gränsen till tre timmar. Att 

avvisa ett anvisat arbete leder till en nedsättning av ersättningsnivån, men en mildare 

nedsättning än vad som gäller i Sverige.150 I Sverige gäller numera att söka jobb inom hela 

den svenska arbetsmarknaden från den första arbetslösa dagen. Gränsen för pendling bestäms 

av bostadsorten på så vis att den arbetssökande skall vara beredd på att vara ifrån hemmet 

under 12 timmar varje arbetsdag. Frånvaro längre än 12 timmar är tillåtet att avvisa. 

Avstånden inom Sverige är betydligt större än inom Nederländerna som är ett litet land. 

 

I Danmark är det liksom i Sverige frivilligt att vara med i arbetslöshetsförsäkringen. För att 

kunna få arbetslöshetsersättning krävs en anställning om minst 52 veckor inom 

arbetslöshetskassans verksamhetsområde inom de senaste tre åren, samt att den sökande har 

varit medlem i arbetslöshetskassan i minst tolv månader. Detta är ett betydligt strängare krav 

än vad som återfinns i den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen är 90 procent av 

den tidigare dagslönen och kan betalas ut i maximalt fyra år vilket är betydligt generösare än 

Sveriges 680 kr per dag i max 300 dagar. Efter ett år som öppet arbetslös ska den arbetslöse 

delta i ett aktivitetsprogram som varar i maximalt tre år, därefter är han eller hon berättigad 

till socialbidrag.151

 

2.4.2 Förändringar 1 januari 2007 till 1 januari 2008  

Många förändringar i ALF och LAK har trätt i kraft under perioden den 1 januari 2007 till och 

med den 1 januari 2008. De grundläggande syftena till lagändringarna är att genom en reform 

av försäkringen tydliggöra dess karaktär av en omställningsförsäkring där den arbetslöse är 

skyldig att ta ett ledigt arbete som han eller hon kan utföra oavsett tidigare erfarenheter och 
                                                 
149 Ds 1999:58, s. 158 
150 Ds 1999:58, s. 158 
151 Ds 1999:58, s. 160 
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yrken, att tydliggöra att försäkringen är till för att kompensera den försäkrade mot förlorad 

arbetsinkomst och samtidigt framhålla den försäkrades eget ansvar och personliga initiativ 

samt att hävda Arbetslinjen. Att öka rörligheten på arbetsmarknaden är ett annat syfte.152

 

Förändringarna har fått ett stort utrymme i media därför att de har påverkat många 

människor.153 Här nämns några av förändringarna. Förutom den förhöjda 

finansieringsavgiften som infördes, skärptes även kraven för att nå arbetsvillkoret. 

Beräkningsgrunderna för arbetslöshetsersättningen har förändrats och den högsta 

ersättningsnivån har sänkts. Vidare har möjligheten att kvalificera sig för a-kassa genom 

studier och möjligheten att få en förlängd ersättningsperiod efter 300 dagar tagits bort, 

dessutom har en nedtrappning av ersättningsnivån under ersättningsperioden införts.154 

Skyldigheten för arbetsgivare att anmäla ledig plats till Arbetsförmedlingen upphävdes 

också.155 Särskilt viktigt för denna uppsats är att möjligheten att under de första 100 

ersättningsdagarna kunna begränsa sitt arbetssökande såväl geografiskt som yrkesmässigt 

tagits bort. Denna möjlighet har funnits sedan 2001 men togs bort den 1 januari 2007.156 

Effekten av borttagandet redovisas inte i de två rapporter från IAF som behandlar effekterna 

av lagändringarna.157 En anledning till detta tror jag är att den tidigare regeln om begränsning 

under de första 100 dagarna slutade gälla dag 101 av ersättningsperioden, då den 

arbetssökande liksom idag skall stå till hela den svenska arbetsmarknadens förfogande. Det 

vill säga att det som har ändrats ur perspektivet geografisk rörlighet under 2007 års 

lagändringar, berör de första 100 dagarna av ersättningsperioden. Från och med dag 1 gäller 

nu alltså samma regler som tidigare gällde från dag 101.158

 

De nya reglerna har lett till att det är svårare att kvalificera sig för ersättning, särskilt för 

grupper som har svag anknytning till arbetsmarknaden.159 1997 års förändringar i 

arbetslöshetsförsäkringen ser ut att vara ytterligare ett steg att höja tröskeln för dem som vill 
                                                 
152 Se sidan 8 stycke 2 ”Inför lagen…”, sidan 27 stycke 3 ”De nya reglerna…”, Prop. 2006/07:15, s. 16f 
153 IAF, 2007, ”Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften”, rapport 2, 2007:23, s.14f 
154 SFS 2006:1545, SFS 2006:1546, SFS 2006:1547 Prop. 2006/07:15, 2006/07:AU4, SFS 2007:393, SFS 
2007:413, Prop 2006/07:89, 2006/07:AU13, SFS 2007:810, Prop.2006/07:118, 2007/08:AU2 
155 Lag (1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga Arbetsförmedlingen, 
upphävd genom SFS 2007:396 
156 Prop. 2006/07:89, s.55 
157 IAF, 2007, ”Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen”, rapport 2, 2007:24, IAF, 2007, 
”Effekterna av förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen”, Rapport 1, 2007:8 
158 SFS 2000:1460 
159 Här menas i första hand unga och invandrare, men även kvinnor som arbetar halvtid i en större utsträckning 
än män samt personer som på grund av skada eller sjukdom har andra förutsättningar, det vill säga främst de som 
omfattas av någon av lagarna mot diskriminering 
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etablera sig i arbetslöshetsförsäkringen, att öka de arbetssökandes personliga initiativ och en 

utveckling mot ett mindre förmånligt system, som enligt Ulmestig har pågått åtminstone 

sedan 1989. ”Det är svårare att etableras i försäkringen och för dem som är etablerade sjunker 

ersättningen”.160 Detta leder till att det kommunala ansvaret och kostnaderna för 

socialbidrag/ekonomiskt bistånd ökar genom en förskjutning från stat till kommun, där 

kommunerna genom socialbidrag/ekonomiskt bistånd får betala en större del av det 

ekonomiska försörjningsansvaret för oetablerade arbetslösa.161  

 

Fackföreningen SKTF har gjort en undersökning bland en grupp av dess medlemmar som 

huvudsakligen arbetar som socialsekreterare som stöder Ulmestigs påstående.162 

Undersökningen ger en tydlig antydan om att arbetsbördan har ökat för dem som praktiserar 

myndighetsutövning. Detta beror på hårdare regler för att kvalificera sig för inträde i a-kassan, 

avskaffad möjlighet att få en förlängd ersättningsperiod och ändrade förhållningsregler hos 

Försäkringskassan lett till ett större antal personer utan inkomst.163 Undersökningen räknas 

dock som en partsinlaga. 

 

2.5 Sanktioner 

Som beskrivet ovan i avsnitt 2.3 kan arbetslöshetsersättningen sättas ned (Ds 1999:58 s. 218-

221) om den arbetssökande har tackat nej till ett anvisat lämpligt arbete.164 Ersättningen kan 

även minskas om den arbetssökande ”genom sitt uppträdande orsakar att han eller hon inte får 

anställning”.165 Om den arbetssökande har lämnat ett arbete utan giltig anledning eller har 

skiljts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande skall han eller hon stängas av från 

rätten till ersättning under en viss tid.166 Den arbetssökande förlorar helt rätten till 

arbetslöshetsersättning och måste uppfylla ett nytt arbetsvillkor om sådant förhållande enligt 

43 § ALF inträffar tre gånger inom samma ersättningsperiod (300 dagar).167 En arbetssökande 

som i sin ansökan om arbetslöshetsersättning medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat 

oriktiga eller vilseledande uppgifter skall frånkännas rätten till ersättning om inte 

                                                 
160 Ulmestig, 2007, s.144ff 
161 Ulmestig, 2007,s.147 
162 SKTF 2008 
163 SKTF 2008, s. 7ff 
164 45a § ALF 
165 http://www.iaf.se/iaftemplates/Page.aspx?id=90, 2008-02-06
166 43-44 §§ ALF 
167 45 § ALF 
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Arbetslöshetskassan istället väljer att utesluta honom eller henne som medlem.168 En 

arbetssökande som på ett mildare sätt har lämnat en oriktig uppgift eller på annat sätt påverkat 

att ersättningen har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp och han eller hon skäligen 

borde ha insett detta, skall betala tillbaka det som han eller hon har fått ut för mycket. Detta 

gäller om det inte i det särskilda fallet finns en anledning att helt eller delvis befria den 

arbetssökande från återbetalningsskyldighet.169

 

Inga förändringar har skett i 43-46 § ALF i samband med lagändringarna mellan den 1 januari 

2007 och den 1 januari 2008. Förutom de övriga ändringarna i ALF och LAK som skett under 

2007 kom dock även en Bidragsbrottslag samma år.170 Den gäller en rad personliga 

ekonomiska förmåner såsom bidrag, ersättningar eller pensioner från exempelvis 

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, kommunerna eller arbetslöshetskassorna.171 

Lagens syfte är att försöka komma tillrätta med och minska de felaktiga utbetalningarna och 

på så sätt även stärka förtroendet för välfärdssystemet.172 Enligt Bidragsbrottslagen skall 

arbetslöshetskassorna polisanmäla när de finner en misstanke om brott som har begåtts enligt 

lagen.173 Den arbetssökande kan i värsta fall dömas till påföljder alltifrån böter beroende på 

underlåtenhet att anmäla förändrade förhållanden, till fängelse i högst fyra år för att 

exempelvis att ha använt en förfalskad handling i sin ansökan.174 ”Straffskalan motsvarar i 

stort den som gäller för bedrägeri”.175

 

 

                                                 
168 66 § ALF, 37 § LAK 
169 68 § ALF 
170 Bidragsbrottslag (2007:612) 
171 1 § Bidragsbrottslagen 
172 Prop. 2006/07:80, s.1 
173 6 § Bidragsbrottslagen 
174 2-4 §§ Bidragsbrottslagen 
175 Prop. 2006/07:80, s.1 
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3 Sammanfattning av resultat 
I detta avsnitt redovisar jag en sammanfattning av svaren på de tre frågeställningarna var för 

sig utifrån vad som framkommit framförallt i avsnitt 2.2 och 2.3.  

 

3.1 Arbetslöshetsförsäkringens krav på den enskilde 

Vilka krav kan då ställas av arbetslöshetsförsäkringen på den arbetslöse för att han eller hon 

skall ha rätt till arbetslöshetsersättning? Vilka skyldigheter åligger den enskilde enligt dessa 

krav, särskilt kopplat till geografisk rörlighet?  

 

De krav som ställs av lagen på den arbetslöse för att han eller hon skall ha rätt till 

arbetslöshetsersättning är för det första att han eller hon är medlem i en a-kassa eller ansluten 

till Alfa-kassan. För det andra krävs att den arbetssökande ska stå till den svenska 

arbetsmarknadens förfogande, det vill säga söker och tar lämpliga arbeten samt är inskriven 

på arbetsförmedlingen, se avsnitt 2.2. För att få ersättning enligt grundförsäkringen krävs att 

två villkor är uppfyllda, grundvillkoret och arbetsvillkoret. För att få ersättning från den 

inkomstrelaterade försäkringen krävs det att den sökande uppfyller både grundvillkoret, 

arbetsvillkoret och dessutom medlemsvillkoret, det vill säga att han eller hon har varit 

medlem i en a-kassa under minst 12 månader. Vidare måste den sökande ha fyllt 20 år för att 

kunna få ersättning. Lagstiftningen bygger på Arbetslinjen som i sig har ett krav på individen 

att han eller hon skall sträva efter att ha ett arbete hellre än att försörja sig på bidrag.  

 

De skyldigheter som följer utav dessa krav är individens skyldighet att ta tillvara och utveckla 

sin arbetsförmåga även om det blir nödvändigt att byta yrke eller flytta, skyldigheten att aktivt 

verka för att så snabbt som möjligt hitta ett nytt arbete, skyldigheten att söka lämpliga arbeten 

på hela den svenska arbetsmarknaden och skyldigheten att undanröja eventuella hinder som 

står i vägen för en anställning. Ur ett försäkringsperspektiv kan det sägas att individen genom 

detta ska försöka minimera den skada som har uppstått då den tidigare anställningen upphört. 

 

 30



3.2 Vilka individuella hänsyn tas? 

Vilka individuella förutsättningar och personliga förhållanden hos den enskilde arbetssökande 

tas det hänsyn till vid bedömningen av om ett arbete är lämpligt eller ej ur ett geografiskt 

rörelseperspektiv?  

 

För att göra helhetsbedömningen av huruvida ett arbete är lämpligt eller ej skall en rad 

faktorer vägas samman. Hänsyn tas bland annat till den arbetssökandes hälsa, familjesituation 

och tidigare yrkeserfarenhet, förutsättningar för arbetet, att arbetet inte skall medföra en 

längre frånvaro från hemmet än 12 timmar per dag, ersättningen på det erbjudna arbetet, ett 

erbjudet arbetes tidsbegränsning, standarden på en eventuell bostad på arbetsorten, hänsyn till 

den arbetssökandes höjda levnadskostnader på grund av dubbel bosättning eller pendling samt 

den tid pendlingen tar. 

 

3.3 Hur har dessa krav ändrats jämfört med vad som gällde innan 

2007 års lagändringar? 

Kraven överensstämmer med de krav som gällde innan den 1 januari 2007, men med 

skillnaden att kraven för att uppfylla grundvillkoret och arbetsvillkoret har skärpts. Förutom 

dessa krav och de ändrade kraven angående inträde i arbetslöshetskassan, har dessutom kravet 

på geografisk rörlighet ändrats. Idag är det svårare att uppfylla kraven för att gå med i 

arbetslöshetsförsäkringen och det gäller att söka arbete på hela den svenska arbetsmarknaden 

utan att kunna begränsa sökområdet geografiskt under de första 100 dagarna, något som var 

tillåtet innan den 1 januari 2007. Samma regler angående geografisk rörlighet gäller alltså nu 

från dag 1, som förr gällde från dag 101. Dagens regler innebär även i likhet med tidigare att 

den arbetssökande skall kunna vara beredd att vara frånvarande från hemmet 12 timmar per 

dag eller att han eller hon kan ordna en övernattningslägenhet på arbetsorten och kunna 

besöka det gemensamma hemmet en gång per vecka, det vill säga att veckopendla. Det är 

dock oklart hur hårt Arbetsförmedlingen arbetar med dessa förändringar.  
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4 Slutdiskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag resultaten som framkommit i uppsatsen, vad resultaten kan 

innebära och drar slutsatser av vad som framkommit i uppsatsen.  

 

Sammantaget finns det inte så många rättsfall angående lämpligt arbete kopplat till geografisk 

rörlighet. Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Lagstiftningen om att söka arbete på 

hela den svenska arbetsmarknaden från och med den första arbetslösa dagen är så pass ny att 

ett rättsfall ännu inte kan ha hunnit gå ända till Regeringsrätten. Att gå hela vägen från ett 

överklagande av arbetslöshetskassans beslut till en dom i Regeringsrätten tar flera år. I denna 

uppsats har jag inte undersökt 2007 års rättsfall från Länsrätterna eftersom dessa inte 

nödvändigtvis är sista instans. Vidare torde det totala antalet rättsfall angående 

arbetslöshetsersättning minska, åtminstone tills de nya reglerna är implementerade. Detta 

anser jag främst bero på två orsaker: för det första ett massivt avhopp där nästan 400 000 

medlemmar har lämnat a-kassan, det vill säga nästan en av tio, vilket kanske kan bidra till att 

det totala antalet rättsfall angående arbetslöshetsersättning minskar, för det andra att de 

ändrade reglerna angående inträde i arbetslöshetsförsäkringen tillsammans med längden på 

ersättningsperioden, leder till att flera arbetssökande istället vänder sig till Socialtjänsten för 

försörjning och därmed istället omfattas av Socialtjänstlagen. Eftersom 

arbetslöshetsförsäkringen ännu inte är obligatorisk176 har allt fler medlemmar valt att avsluta 

sitt medlemskap under år 2007 och 2008, främst på grund av att medlemsavgiften eller 

försäkringspremien upplevs som allt för dyr i förhållande till den ersättning som betalas ut vid 

arbetslöshet och även i förhållande till den upplevt låga risken att bli arbetslös bland några 

som lämnat sin arbetslöshetskassa.177 Det sistnämnda förefaller ha att göra med det 

konjunkturläge som rått under tidsperioden, oviljan att flytta för att skaffa ett nytt arbete, samt 

ett allmänt missnöje med arbetsförmedlingens insatser. För personer som har hög lön blir inte 

680 kr per dag lika mycket som 80 procent av den tidigare inkomsten. För personer med 

deltidsarbete eller låg lön kan det innebära en svårighet att kvalificera sig för grundvillkoret 

och arbetsvillkoret och avgiften kan även anses vara för dyr i förhållande till den ersättning 

som dessa personer eventuellt kommer att få. Dessa personer är några av dem som har svårast 

att komma in på och stanna på arbetsmarknaden och sitter alltså inte säkert på det jobb de har, 

men är heller inte i stånd att driva en rättsprocess i ett flertal år.  

                                                 
176 Ett förslag angående detta utreds enligt Dir. 2007:100. delbetänkande i SOU 2008:54 
177 Se sidan 11 

 32



 

Ytterligare sätt för den enskilde att inte omfattas av lagen och därmed inte heller vara part i ett 

rättsfall angående arbetslöshetsförsäkringen är exempelvis att tillfälligt sluta ta emot 

arbetslöshetsersättning eller att aldrig ta ut ersättning under hela eller en del av arbetslösheten. 

Rent hypotetiskt kan alltså en arbetssökande tacka nej till ett erbjudet arbete som han eller hon 

av någon anledning inte vill ha och samtidigt träda ut ur arbetslöshetsersättningen för att 

senare träda in igen och få sju nya karensdagar innan ersättningen betalas ut. 

Arbetslöshetskassorna har haft mycket arbete med att administrera de nya reglerna eftersom 

de har att avgöra vilken medlem som har varit arbetslös eller inte och därför skall befrias eller 

inte från att betala den förhöjda finansieringsavgiften. Denna administration torde ha tagit tid 

och resurser från annat arbete.178

 

I avsnitt 2.2.2 har jag beskrivit områden där Arbetsförmedlingen har fått kritik för bristande 

rutiner eller åtgärder. Exempel på detta är att några av anvisningarna inte är realistiska och 

därmed försvårar arbetslöshetskassans ifrågasättande om ersättningsrätt i de fall individen inte 

har sökt arbetet, att andelen anvisningar som följs upp och resulterar i meddelanden till a-

kassorna om ifrågasatt ersättningsrätt är försvinnande liten och att regeln att den 

arbetssökande skulle utöka sitt geografiska sökområde från den 101:a dagen inte hade slagit 

igenom i praktiken. Arbetsförmedlingen är dålig på kontroll och uppföljning av om den 

arbetssökande verkligen har sökt de jobb han eller hon säger sig ha sökt.179 Flera studier180 

visar att de enskilda arbetsförmedlarna finner delar av regelverket vara svårtolkade, såsom 

exempelvis reglerna om vad som är ett lämpligt arbete, den tid och kostnad som pendlingen 

kräver, lämpligt arbete i förhållande till den arbetssökandes familjesituation samt den skäliga 

övergångsperiod inom vilken den arbetssökande skall undanröja hinder. Arbetsförmedlingens 

verksamhet ska utformas så att den leder till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland 

de arbetssökande.181 Detta samtidigt som en onödig yrkesväxling för individen skall 

undvikas. Här förefaller finnas ett utrymme för olika tolkningar och risk för en godtycklig 

bedömning i det enskilda fallet. Studierna visar även en betydande geografisk skillnad i hur 

och när reglerna angående att utvidga sökområdet från den 101:a dagen används, samt även 

skillnader i hur strikt reglerna tillämpas beroende på var i landet den arbetssökande är 
                                                 
178 IAF, 2007, ”Effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften”, rapport 2, 2007:23, s.25f 
179 IFAU, rapport 2008:5, RiR 2005:3, s.26 
180 RiR 2004:3, IAF ”Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med 
utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3”, IAF ”Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete – delrapport: 
intervjuer med handläggare”, IFAU 2004:16 
181 2 § punkt 1, 3 § punkt 3, Förordning 2007:1030 med instruktion för Arbetsförmedlingen 
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inskriven och den arbetsmarknad som råder på orten.182 Detta ger de enskilda 

arbetsförmedlarna ett visst handlingsutrymme att tolka reglerna och bilda en individuell eller 

lokal praxis som leder till skillnader i rättstillämpningen gentemot de arbetssökande. 

Skillnader som kan finnas mellan olika arbetsförmedlingar i Sverige liksom skillnader mellan 

olika handläggare inom samma arbetsförmedlingskontor leder till rättsosäkerhet och en 

omotiverad skillnad i regeltillämpningen, vilket drabbar den enskilde arbetssökande personen. 

I RiR 2006:22 rekommenderar Riksrevisionen starkt att regeringen gör en omfattande och 

övergripande översyn av Arbetsförmedlingen, hur den fungerar, dess låga effektivitetsnivå 

och dess minskade förtroende.  

 

Arbetsförmedlingen riskerar att bidra till en urholkning av förtroendet både för 

arbetslöshetsförsäkringen och för Arbetsförmedlingen själv genom att kontrollera de 

arbetssökandes arbetsvilja med hjälp av dåligt anpassade anvisningar till ledig tjänst, eller 

kallelser till möten som aldrig kommer att äga rum. Ibland sker anvisningen till en ledig tjänst 

som inte är lämplig för den sökande, vilket inte torde motivera den arbetssökande att söka 

tjänsten och därmed går kontrollsyftet förlorat. Att förutsätta att den arbetssökande fuskar, 

och därför systematiskt ”lura” den arbetssökande med falska kallelser till möten kan mycket 

väl leda till att tidigare ärliga arbetssökande å sin sida börjar fuska. Arbetsförmedlingen sätter 

på så vis nivån på den ömsesidiga pålitligheten lägre än nödvändigt. Kanske kunde 

Arbetsförmedlingens kontrollfunktion skötas på andra sätt? Med den ökade användningen av 

elektroniska ansökningar via den arbetssökandes eget konto i Arbetsförmedlingens databas 

kunde varje sådan ansökan registreras elektroniskt för att exempelvis finnas till hands för 

arbetsförmedlingens stickprover och kontroller av arbetsviljan. Detta förutsätter i och för sig 

att fler och fler av de arbetssökande använder sig av elektroniska ansökningar via 

Arbetsförmedlingen, men detta kunde ju även vara en del av själva anvisningen. 

 

Arbetsförmedlingens brister inom flera områden påverkar även arbetslöshetskassornas arbete i 

riktning mot en myndighetsutövning som inte sker uniformt över hela landet. 

Arbetslöshetskassornas tillsynsmyndighet IAF skall övervaka individens rättssäkerhet genom 

att kontrollera att tillämpningen av ALF sker rättvist och likformigt. De tre utgångspunkterna 

för IAF:s uppdrag är rättssäkerhet, likabehandling och legitimitet. I flera av de studier jag har 

                                                 
182 IAF ” Lämpligt arbete IAF:s redovisning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med 
utgångspunkt från IAF:s föreskrift 2004:3”, IAF ”Tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete – delrapport: 
intervjuer med handläggare”  
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nämnt i uppsatsen påvisas att rättssäkerheten är oviss eftersom det inte sker en enhetlig 

likabehandling oavsett arbetslöshetskassa och arbetsförmedlare. Därmed hotas även 

arbetslöshetsförsäkringens legitimitet. Denna legitimitet hotas dessutom av att 

ersättningsnivån inte har hängt med i löneutvecklingen. Att införa ett obligatorium att vara 

medlem i arbetslöshetsförsäkringen torde ytterligare urholka förtroendet för densamma, allt 

annat lika. Troligtvis var åtminstone en av grundtankarna med ett obligatorium god. ”Utan 

obligatorium skulle många inte få tillgång till en bra försäkring. Med obligatoriet följer att 

också de som aldrig kan arbeta kan omfattas av en god grundtrygghet.”183  

 

I Nederländerna är arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk. I både Nederländerna och Danmark 

är ersättningsperioden längre och det är svårare att uppfylla kraven för att få ersättning än i 

Sverige.  Den nederländska arbetslöshetsersättningen ställer större krav på aktivitet än den 

svenska och verkar ha en väl fungerande kontrollfunktion av den sökandes arbetsvilja. Om 

den svenska arbetslöshetsförsäkringen blir obligatorisk bör Arbetsförmedlingens 

kontrollfunktion reformeras så att rättssäkerheten ökar.  

 

Sammanfattningsvis kräver lagar och regler ett stort mått av eget ansvar att stå till 

arbetsmarknadens förfogande, att se till att försörja sig själv och inte vara börda hos någon 

annan. Som grund för ALF ligger Arbetslinjen som kan sägas förespråka strävan att ”göra rätt 

för sig själv” och kunna vara oberoende och välja själv i livet samtidigt som man bidrar till 

det gemensamma samhällets välfärd. Genom en kollektiv försäkring är alla med och betalar 

för ett grundskydd som täcker även dem som aldrig kan arbeta på grund av till exempel 

sjukdom eller funktionshinder.  

 

Sedan Sveriges medlemskap i EU har det funnits en debatt om att värna om ett levande 

landskap. Affärer, skolor och bensinstationer har slagit igen och gjort det svårt för människor 

i glesbygden att fortsätta bo och leva där. Jordbruk, skogsbruk, djurhållning, turismnäring 

samt bidrag från EU har förutom anställning lett till inkomster. I dessa geografiska områden 

är småföretagandet stort och bidrar ofta till en del av försörjningen och en samverkan på lokal 

nivå för att orten inte skall dö ut eftersom det kan bli omöjligt att bo kvar. Här skapar 

individerna själva sina arbetsuppgifter och därmed sin försörjning.184 Att individen vill 

fortsätta att leva och verka för en levande landsbygd finns inte med bland de hänsyn som tas 

                                                 
183 SOU 2006:86, s. 29 
184 Sätre Åhlander i Fjaestad & Wolvén, 2005, s.315ff, 324 

 35



av ALF när det gäller kravet på att stå till arbetsmarknadens förfogande, utan motverkas 

snarare av krav på att flytta dit jobb finns. I det svenska systemet finns inget rättsligt utrymme 

för att själv vara med och skapa sin lokala arbetsmarknad till vilken individen står till 

förfogande trots att detta beteende väl överensstämmer med Arbetslinjen. Det viktigaste måste 

väl ändå vara att kunna klara sin egen försörjning? Enligt den svenska arbetslinjens 

grundtanke skall individen kunna klara sig själv och inte vara börda hos någon annan. Trots 

detta finns en intressant skiljaktig mening som framkom i RÅ 2006 not 169 om att den 

arbetssökande borde ha kunnat samåka med någon de arbetspass då de kollektiva 

kommunikationerna slutat gå, vilket jag inte ser kan stämma överens med Arbetslinjens mål 

om självständighet. 

 

Det åligger den arbetssökande att undanröja eventuella hinder för att helt och fullt kunna stå 

till arbetsmarknadens förfogande. Detta kan i vissa fall betyda krav på att flytta närmare 

arbetsmarknaden eller att skaffa en bil. Jag ser den samhällsekonomiska tanken bakom detta, 

men funderar liksom Christensen över effekterna som direkt påverkar individen. I 

Christensens bok beskrivs en studie185 där de som tvingas flytta lyckas sämst med att ta sig in 

och stanna kvar på arbetsmarknaden. Det utföll en samhällsekonomisk vinst på individens 

bekostnad, som i större grad isolerade sig och passiviserades. I samma studie framkom 

resultat som visade att när hela familjen skulle flytta med den som fått arbete ledde detta 

oftast till att familjen splittrades för en tid innan familjebostad fanns på arbetsorten. 

Väntetiden på återförening av familjen var olika lång men utan någon bortre fastställd gräns. 

Dessutom var de medflyttande makarnas förvärvsfrekvens lägre än motsvarande personer som 

ej hade flyttat.  

 

En viktig del av förändringarna i ALF under den undersökta tidsperioden är de som gäller 

inträdet i försäkringen, bisysslor och ersättningsnivån. Generellt sett slår dessa förändringar 

mot personer som har svag anknytning till arbetsmarknaden och svårigheter att ta sig in på 

denna. Exempel på detta är ungdomar som inte längre kan kvalificera sig för 

arbetslöshetsersättning genom studier, personer som arbetar på oregelbundna tider eller där 

arbetet styrs av säsong eller andra yttre faktorer samt kvinnor som ofta har lägre lön än män 

och som därför får en lägre arbetslöshetsersättning. Förändringarna torde även slå mot 

personer med sjukdom eller funktionshinder som har svårigheter att ta sig in på 

                                                 
185 SOU 1974:29 kap. 7, s. 330ff, 35ff 

 36



arbetsmarknaden och stanna kvar där. En lösning för dessa personer är flera små anställningar 

eller andra sysselsättningar som kan trygga en del av försörjningen. Alternativet för den som 

inte kan få arbetslöshetsersättning är socialbidrag/ekonomiskt bistånd som administreras av 

kommunerna eller att få ersättning genom exempelvis sjukförsäkringen som administreras av 

Försäkringskassan. 

 

Kvinnor har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden vilket kan utläsas av antalet födda 

barn. I goda tider föds fler barn än i bistra tider, och i bistra tider är fler kvinnor sjukskrivna 

än i goda tider. I SOU 2006:86 står ”Genom en stark och positiv arbetslinje i kombination 

med ett starkt socialt skyddsnät kan samhället formas så att människorna djärvt och utan 

rädsla tar tag i nya möjligheter till utveckling.”186 Genom det ovan sagda förefaller citatet 

stämma dåligt överens med verkligheten. Att som sista utväg behöva söka ekonomiskt bistånd 

är visserligen en del i det ”starka sociala skyddsnät” som beskrivs, men är ofta förknippat med 

skam och en känsla av misslyckande hos den sökande.187  

 

För att den arbetssökande skall ha rätt till arbetslöshetsersättning krävs att han eller hon står 

till den svenska arbetsmarknadens förfogande. I detta ingår att söka lämpliga arbeten. Vad 

betyder då detta? Rättsfallet från inledningen188 har nyligen avgjorts till mannens nackdel. De 

tre viktiga frågorna som jag hade hoppats domen skulle svara på var för det första ett svar på 

hur gammalt ett barn ska vara för att inte vara beroende av tillsyn. För det andra hur lång tid 

som kan anses skäligt att den sökande behöver för att hinna undanröja de hinder som finns (i 

detta fall barnpassning och/eller övernattningsrum). För det tredje ett svar på frågan om den 

arbetsmarknad, till vilken den arbetssökande ska stå till förfogande, sträcker sig utöver rikets 

gränser. Huruvida ett arbete är lämpligt eller inte för en viss arbetssökande skall avgöras av en 

helhetsbedömning i varje enskilt fall. Mannens personliga förhållanden och individuella 

förutsättningar bedöms samt även förhållanden gällande arbetet och anställningen enligt 11 § 

ALF. De omständigheter angående bland annat socialförsäkring och lön som framkommit 

bedömer Regeringsrätten inte vara oskäliga jämfört med ett likvärdigt arbete i Sverige, varför 

arbetet fortfarande anses som lämpligt. Ett arbete är inte olämpligt enbart för att det finns i ett 

annat land. Regeringsrätten har fäst vikt vid att mannen var byggnadsarbetare och att anställda 

i den branschen får räkna med långa pendlingstider eller ”bortaliggning” under perioder. 

                                                 
186 SOU 2006:86, s. 49 
187 SKTF 2008 
188 Regeringsrättens mål nummer 800-06 
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Därför borde mannen ha ordnat med barntillsynen vid tidigare tillfällen och ingen vikt fästs 

vid barnets ålder i detta fall. Huruvida hustruns anställning ses som ett hinder uttrycks inte 

närmare i domen. Arbetet ses alltså inte som olämpligt på grund av familjeskäl. Det hade varit 

intressant att se om domstolen gjort samma bedömning om mannen istället varit en kvinna 

som i samma situation hävdade familjeskäl som anledning till avvisningen av arbetet.  

 

En skiljaktig mening i Regeringsrättens dom fanns angående att mannen skulle ha en 

godtagbar anledning att avvisa det erbjudna arbetet. Ett regeringsråd ansåg att det inte kunde 

vara mannens ansvar att själv utan hjälp utreda vilka konsekvenser en anställning i ett annat 

land skulle medföra när det gäller socialförsäkringslagstiftningen, när han inte tidigare arbetat 

i landet och på den korta tid som förelåg i rättsfallet. Den skiljaktiga meningen får tolkas ge 

uttryck för att mannen alltså inte haft skälig tid på sig. Domen kan också tolkas så att den 

styrker påståendet om att den arbetsmarknad till vilken mannen skulle stå till förfogande inte 

nödvändigtvis ligger inom Sveriges gränser. 

 

Domslutet är oväntat och svårtolkat för Arbetsförmedlingarna. Arbetsmarknadsminister Sven 

Otto Littorin har vid förfrågan189 svarat att Arbetsförmedlingen trots detta domslut inte 

systematiskt kan anvisa arbeten i andra länder, men att detta kan vara skäligt i speciella 

situationer. Vilka situationer som räknas som speciella situationer är inte närmare specificerat 

vilket gör det svårtolkat för Arbetsförmedlingen. På Arbetsförmedlingen i Karlstad anvisar 

man inga jobb i utlandet förrän direktiv om vad som gäller kommit.190 Domen sprider inget 

nytt ljus över vad som menas med orden ”den svenska arbetsmarknaden”, i frasen att stå till 

den svenska arbetsmarknadens förfogande. Dunklet breder snarare ut sig.  

 

Enligt gällande rätt skall den arbetssökandes sökområde omfatta hela den svenska 

arbetsmarknaden från och med den första arbetslösa dagen. För att avgöra om ett arbete är att 

anse som lämpligt eller ej är det nödvändigt att veta var denna arbetsmarknad finns. Så länge 

detta inte är definierat till ett geografiskt område är det inte konstigt att rättsfall uppstår. Den 

arbetssökande kan inte veta vad som gäller om inte ens Arbetsförmedlingens handläggare vet 

det. De får förlita sig på sin lokala praxis och har brister i kontrollfunktionen. Rättspraxis på 

området är inte tillräcklig. Arbetstillfällen i grannländer (åtminstone Norge) jämställs med 

                                                 
189 Frågan ställd av Lars Mejern Larsson, Värmlands folkblad 
190 Värmlands folkblad 
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arbetstillfällen i Sverige191. Innebär det att arbetstillfällen i Danmark eller Finland kommer att 

behandlas på annat sätt? Hur ser man på arbetstillfällen i Tyskland, Polen, Litauen, Lettland 

och Estland? Svenskar bosatta nära färjehamnar kan tänkas veckopendla till dessa länder, ska 

arbetstillfällen där också räknas in i ”den svenska arbetsmarknaden”? Kanske begreppet ”den 

svenska arbetsmarknaden” egentligen inte är ett geografiskt begrepp över huvud taget, utan 

snarare kan översättas med ”arbeten som en svensk skulle kunna utföra” oavsett var i världen 

arbetet finns, förutsatt att antingen 12-timmarsregeln eller regeln om att kunna besöka ”det 

gemensamma hemmet” (i Sverige?) minst en gång per vecka skulle kunna uppfyllas. Kort 

sagt, oklarhet råder och för lite praxis finns ännu vilket visar hur aktuell frågan är. Det 

förefaller som att Arbetsförmedlingen i Karlstad har tagit ett klokt beslut att avvakta med att 

anvisa arbeten i utlandet tills en definition finns. Hur skall de annars kunna motivera vad som 

är ett lämpligt arbete utanför rikets gränser? Det närmaste en definition av vad som är ett 

lämpligt arbete vi kan komma idag tycks vara ”ett arbete som en person bosatt i Sverige kan 

utföra”. Den svenska arbetsmarknaden torde då vara varje sådant arbete. 

 

 

                                                 
191 Regeringsrättens mål nummer 800-06, FÖD 1987:38 
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5 Förslag till framtida studier 
I detta avslutande avsnitt framför idéer och förslag till ny eller ytterligare forskning inom 

området.  

 

Inom området finns det flera tänkbara intressanta studier att genomföra. Det har tagit fem år 

för rättsfallet i inledningen192 att nå en dom i Regeringsrätten. Alla effekter av reglerna som 

infördes mellan den 1 januari 2007 till den 1 januari 2008 kan därför omöjligen redan ha 

framkommit i praxis. Det vore intressant att följa utvecklingen av effekterna, se huruvida 

Arbetsförmedlingen börjar följa regelverket på ett strängare sätt och huruvida individens 

rättssäkerhet ökar, minskar eller stannar på dagens nivå. Om förslaget till obligatoriskt 

medlemskap i a-kassan blir verklighet vore det intressant att studera hur rättssäkerheten kan 

förbättras, för det måste den vid ett obligatorium. 

 

Det vore också intressant att studera anvisningar för hur arbetsförmedlarna ska tolka lagen 

och implementera den, samt att granska de beslut från Arbetsförmedlingen om grunderna för 

att föreslå avstängning eller sänkt ersättningsnivå som lämnas till a-kassorna för att se om de 

geografiska skillnaderna i bedömning kvarstår.  

 

Även a-kassornas beslut att polisanmäla eller ej i enlighet med Bidragsbrottslagen vore 

intressant att studera, för att se om detta påverkar det totala antalet rättsfall inom området. 

 

En annan intressant studie att genomföra vore att intervjua arbetsförmedlare om hur de ser på 

geografisk rörlighet, var de arbeten finns som de anvisar, om de fortfarande börjar nära 

bostaden och sedan utvidgar anvisningarna till hela landet och om de över huvud taget anvisar 

arbeten på avlägsna orter eller orter i andra länder.  

 

Det vore intressant ur ett rättssäkerhetsperspektiv att ta fram statistik på hur långt från 

hemorten olika arbetsförmedlare anvisar arbeten och när under arbetslösheten detta inträffar, 

statistik på hur olika familjesituationer påverkar anvisningarnas geografiska spridning och 

statistik på anvisade arbeten i andra länder.  
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Det vore intressant att ta reda på hur Nederländerna och Danmark definierar den 

arbetsmarknad som deras medborgare skall stå till förfogande till, samt var den/dessa 

geografiskt finns. En annan jämförelse som vore intressant att göra är om den svenska 

ersättningsperiodens längd på 300 dagar är mer eller mindre effektiv än Nederländerna 

ersättningsperiod på maximalt 5 år och Danmarks system med ersättningsperiod på maximalt 

4 år varav upp till tre år utgörs av ett aktivitetsprogram. 

 

Utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv vore det också intressant att undersöka lagändringarnas 

effekt ur ett jämställdhets- eller mångfaldsperspektiv eftersom många av de ändringar som har 

genomförts under 2007 har slagit särskilt hårt mot personer som arbetar deltid eller av andra 

anledningar (exempelvis sjukskrivning) inte kan/väljer att inte arbeta heltid, samt personer 

som har låg lön och dålig anknytning till arbetsmarknaden. 

 

Det vore intressant att i exempelvis en socialpsykologisk studie ta reda på den sociala 

situationen för personer och familjer som frivilligt har flyttat till en ny arbetsort jämfört med 

personer och familjer som tvingats flytta, hur de mår och exempelvis om samhället har fått 

ökade kostnader som kan härledas till flytten. 

 

Arbetsförmedlingen har under 2008 genomgått stora förändringar. Den nya myndigheten 

Arbetsförmedlingen har bildats. När dessa förändringar har vuxit in i organisationen vore det 

intressant att undersöka om den blivit effektivare än tidigare på att sammanföra arbetssökande 

med lediga arbeten och administrera kontroll av den arbetssökandes arbetsvilja.   

 

Det finns de som väljer att stå utan arbetslöshetsersättning trots uppfyllda krav för att kunna få 

den inkomstrelaterade ersättningen. Det vore intressant att studera varför dessa personer valt 

att stå utanför systemet, hur de vanligen försörjer sig och vilka alternativa vägar att stå till 

arbetsmarknadens förfogande de har hittat, istället för att gå via arbetsförmedlingen och 

arbetslöshetsförsäkringen. Det vore också intressant att undersöka om dessa personer i större 

eller mindre utsträckning än andra tillhör grupper med dålig anknytning till arbetsmarknaden, 

eller om de ”bor fel”. 
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