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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige respektive Danmark. Särskild 

fokus ligger på de krav som de båda försäkringarna ställer på de individer som söker 

arbetslöshetsersättning. Uppsatsen belyser även begreppet ”lämpligt arbete” som är 

förekommande i den svenska lagstiftningen inom det aktuella området, men syftar även till att 

söka finna en motsvarighet till detta i den danska arbetslöshetsförsäkringen. 

 

De båda ländernas arbetslöshetsförsäkringar ter sig lika i den bemärkelsen att de är frivilliga 

och till en del statsstödda. Det ställs upp jämförbara krav angående rätt till ersättning som 

förutsätter att de sökande står till arbetsmarknadens förfogande, det är fråga om aktiv 

jobbsökning och accepterande av erbjudna och anvisade arbeten. Liknande hänsyn tas till de 

sökandes personliga förhållanden och förutsättningar för att överta ett arbete. 

 

De främsta skillnaderna mellan de olika arbetslöshetsförsäkringarnas återfinns i form av 

ersättningens storlek och längd, men även i fråga om medlems- och arbetsvillkor finns olikheter 

att uppmärksamma. 
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Förkortningar 

A-kassa – Arbetslöshetskassa  

ALF – Lagen om arbetslöshetsförsäkring 

AMA – Arbejdsmarkedets Ankenævn 

BEK – Bekendtgørelse 

IAF – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

IAFFS – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling 

LAK – Lag om arbetslöshetskassor 

LBK – Bekendtgørelse af lov  

SO – Arbetslöshetskassornas samorganisation  

VEJ – Vejledning 

 

Översättningar 

Arbejdsdirektoratet – Har huvudansvar för administrationen av lagar inom bland annat 

arbetslöshetsförsäkringens område. Även instans för klagomål över a-kassornas beslut.1  

 

Arbejdsmarkedets Ankenævn – Offentlig myndighet som behandlar klagomål över 

Arbejdsdirektoratets avgöranden som rör arbetslöshetsförsäkringen.2 

 

Beskæftigelsekrav – Arbetsvillkor  

 

Jobcenteret – Den danska arbetsförmedlingen   

 

Jobplan – Handlingsplan  

 

Rådighed – Förfogande  

 

Selvforskyldt ledig – Självförvållat arbetslös 

 

Vejledning – Vägledning för myndigheter   

                                                
1 http://www.adir.dk/sw15220.asp, datum: 090315.  
2 http://www.ast.dk/artikler/default.asp?page=539, datum: 090315. 
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1. Inledning  

I detta avsnitt presenteras val av ämne samt syfte, frågeställningar och metod. 

 

1.1. Bakgrund 

I samband med den ekonomiska kris som drabbat världen över har man inte kunnat undgå att 

uppmärksamma alla de varsel och uppsägningar på grund av arbetsbrist som skett runtom i 

landet. Under december månad 2008 varslades 18 000 personer jämfört med föregående års 

siffra på 2000 varsel. Antalet arbetslösa som var inskrivna på arbetsförmedlingen uppgick till 

188 000 personer vilket var en ökning med 24 000 personer under enbart en månad.3 

Arbetsmarknaden har fortsatt att försvagats och i januari månad detta år uppgick siffran till 

210 000 arbetslösa.4  

 

Även Danmark som haft en låg arbetslöshet har drabbats av krisen, om än i lite mindre 

utsträckning. Från december 2008 till januari 2009 ökade antalet arbetslösa med 5000 personer 

till att omfatta 64 200 personer. Arbetslösheten i landet ligger på 2,3 procent.5 I Sverige 

beräknas arbetslösheten att under år 2009 stiga från 6,2 till 7,2 procent.6  

 

Ovanstående situation tillsammans med det faktum att det inte för så lång tid sedan 

uppmärksammades att allt fler i Sverige lämnade sina a-kassor7 väcker frågor om vilka krav 

som arbetslöshetsförsäkringen ställer på de individer som söker arbetslöshetsersättning. Enligt 

svensk lag måste den som är arbetslös och söker ersättning tacka ja till ett lämpligt arbete, men 

vad är ett sådant? Vilket arbete skulle en sökande kunna tacka nej till utan att förlora rätten till 

ersättning? Och hur förhåller sig arbetslöshetsförsäkringen i vårt grannland? Ställer ett land 

som haft en relativt låg arbetslöshet liknande krav på de som söker ersättning? 

  

1.2. Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att redogöra för de krav som åligger individen för att ha rätt till 

arbetslöshetsersättning i Sverige samt redogöra för motsvarande krav i den danska 

                                                
3 Arbetsförmedlingens pressmeddelande, http://www.arbetsformedlingen.se/Go.aspx?a=82529 , datum: 090215. 
4 Arbetsförmedlingens pressmeddelande, http://www.arbetsformedlingen.se/Go.aspx?a=83017 , datum: 090215. 
5 http://www.aeraadet.dk/media/filebank/org/AE_arbejdslosheden-hastigt-paa-vej-mod-100.000.pdf, datum: 
090312. 
6 http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=82091, datum: 090312. 
7 Se t.ex. SO´s rapport 08-11-11 om utträden ur a-kassorna mellan åren 2006-2008, 
http://www.samorg.org/so/filer.aspx?typ=dokument&id=-16336209379227, datum: 090215. 
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arbetslöshetsförsäkringen. Vidare avser jag ta reda på vad som inom arbetslöshetsförsäkringen 

menas med begreppet ”lämpligt arbete” samt undersöka om det finns en motsvarighet till detta 

i de danska reglerna. Min avsikt med en komparativ studie är att få en ökad förståelse för såväl 

de svenska som de danska reglerna inom området. 

 

Mina frågeställningar är således följande: 

 

• Vilka krav läggs på individen för att denne ska anses ha rätt till ersättning enligt den 

svenska arbetslöshetsförsäkringen?  

• Vilka krav läggs på individen för att denne ska ha rätt till ersättning enligt den danska 

arbetslöshetsförsäkringen?  

• Vad är ett lämpligt arbete och vad tas det hänsyn till i bedömningen om ett arbete är att 

anses som lämpligt eller ej? 

• Vad är att anse som ett lämpligt arbete i den danska arbetslöshetsförsäkringen? Vad tas 

det hänsyn till i bedömningen om ett arbete är lämpligt eller ej? 

 

1.3. Metod 

Jag använder mig av ett rättsdogmatiskt förhållningssätt vilket innebär att jag utreder 

arbetslöshetsförsäkringen utifrån användning av källor såsom lag, förarbeten, praxis m.m. och 

förlitar mig således fullt till dessa.8 Huvudsakligen har jag lagt fokus på lagtext, men jag har 

även i vissa hänseenden använt mig av förarbeten för vägledning hur lagen ska tolkas.9 

  

Uppsatsen består som nämnts även av en komparativ del och anledningen till att jag har valt att 

göra en komparativ studie är att på så sätt kunna öka min egen förståelse för de svenska 

reglerna, men även för att få en bättre inblick i hur det förhåller sig i vårt grannland.10 För att 

kunna göra en jämförelse mellan två länders rättsregler måste de reglera samma situation och 

problem vilket jag anser är fallet med mitt valda område.11  

 

1.3.1. Urval 

Jag har valt att endast ta med rättsfall av senare datum av två skäl, det ena på grund av att 
                                                
8 Håkan Hydén, Rättssociologi som rättsvetenskap, Lund: Studentlitteratur 2002, s 57, 79. 
9 Hydén, s. 57. 
10 Michael Bogdan, Komparativ rättskunskap, Stockholm: 2003, s 28. 
11 Bogdan, s 74. 
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arbetslöshetsförsäkringen har genomgått förändringar genom tiderna och därmed finns det 

också en risk för att äldre rättsfall inte längre är aktuella. Den andra anledningen till mitt val är 

att mål som berör arbetslöshetsersättning förr togs upp av Försäkringsöverdomstolen (FÖD) 

som högsta instans, vilken numera inte längre existerar istället är det Regeringsrätten som är 

högsta instans.12 För att underlätta arbetets gång har jag valt att inte inkludera rättsfall från 

FÖD. 

 

De danska rättsfallen har jag fått tillgång till genom databasen ARVID och trots att de inte är 

lika utförliga i sitt innehåll som de svenska har jag valt att ta upp en del i denna uppsats eftersom 

jag anser att det ändå ger en ökad förståelse av reglerna på området. En del har jag dock förlagt 

i fotnoter då jag i dessa fall ansett det vara överflödigt att ta med dem i texten, men ändå velat ge 

läsaren en möjlighet till en bättre förståelse. 

 

Utbudet av böcker på området anser jag vara litet såväl på den svenska fronten som på den 

danska. Jag har därför till största delen använt mig av källor som författningar, förarbeten, 

föreskrifter, lagkommentarer, rättsfall etcetera vilket jag anser är fullt tillförlitliga källor. 

 

För att få en så enhetlig och lättförstående bild som möjligt har jag valt att avgränsa mig till att 

inte ta upp hur försäkringen förhåller sig till arbete utomlands. Jag kommer inte heller att ta upp 

den danska så kallade efterlønen.13 Jag avser inte heller gå närmare in på de särskilda regler 

som gäller för egna företagare. 

  

1.3.2. Disposition 

Uppsatsen består av tre delar, den första delen behandlar den svenska arbetslöshetsförsäkringen 

som följs åt av del två; den danska arbetslöshetsförsäkringen. Del tre utgör den komparativa 

delen där jag jämför de två första delarna med varandra och tar upp likheter och skillnader, 

därefter presenteras resultat och diskussion. 

 

Det kan vara komplicerat att sätta sig in i utländska lagar och regler och i syfte att förhindra 

felaktig tolkning av dessa har jag valt att inkludera en kortare redogörelse över dansk rätt i 

inledningen till det danska avsnittet. Enligt Bogdan är det en förutsättning att användningen av 

                                                
12 FÖD upphörde i juni 1995. 
13 A-kassorna i Danmark betalar även ut s.k. efterløn till sina medlemmar som är över 60 år och som uppfyller 
villkoren för efterløn, se § 74 LBK nr 975 af 26/09/2008. Efterløn är en slags pensionsutbetalning. 
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utländska källor används på precis samma sätt som de gör i sitt land för att kunna få en korrekt 

bild av rättsordningen.14 Därför anser jag att det är nödvändigt att ta med en förklaring över 

rättskällornas hierarki i Danmark. Eftersom min studie huvudsakligen riktar sig till en svensk 

publik har jag ansett det vara överflödigt med en liknande förklaring avseende den svenska 

delen.  

 

                                                
14 Bogdan, s 44. 
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2. Den svenska arbetslöshetsförsäkringen 

I uppsatsens första del tar jag upp den svenska arbetslöshetsförsäkringen som börjar med ett 

avsnitt om dess historia. Därefter tar jag upp arbetslöshetskassorna och deras arbete som följs åt 

av en genomgång av försäkringen och slutligen en redogörelse över villkoren för rätt till 

ersättning. 

 

2.1. Historia 

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen fick sin start i slutet av 1800-talet i form av ett 

resebidrag som fackföreningarna erbjöd till arbetslösa medlemmar i syfte att göra det möjligt 

för dem att kunna åka till annan ort för att söka arbete. 1885 uppkom den första 

arbetslöshetskassan i Sverige, Typografförbundets a-kassa. På den tiden bekostades a-kassorna 

enbart av medlemsavgifter vilket innebar att de allmänt inte hade så god ekonomi, detta i sin tur 

innebar också att nivån på ersättningen var relativt låg samtidigt som det var hårda regler för att 

ha rätt till sådan. 

 

I syfte att kunna få en mer effektiv försäkring, där ersättningens belopp och varaktighet inte 

påverkas vid dåliga ekonomiska tider, tillsattes under 20- och 30-talen ett stort antal utredningar 

för att kunna ge form åt en stadsunderstödd arbetslöshetsförsäkring. 

 

1935 trädde så till sist arbetslöshetsförsäkringen med stadsbidrag i kraft. Kassornas rätt till 

bidrag från staten krävde att de var erkända av Socialstyrelsen som var den tidens 

tillsynsmyndighet, numera är det Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som är 

tillsynsmyndighet för arbetslöshetsförsäkringen.15  

 

I den första arbetslöshetskasseförordningen från 1934 föreskrevs att den arbetslöse var tvungen 

att besöka arbetsförmedlingen varje dag för att anmäla sig. Idag krävs det att den arbetslöse 

besöker arbetsförmedlingen när arbetslösheten först inträffar och därefter endast vid kallelse 

dit. De grundläggande villkoren för att ha rätt till ersättning var att den sökande, förutom att 

vara inskriven på arbetsförmedlingen, skulle vara över 16 år, arbetsför och oförhindrad att ta 

arbete. Förutom grundvillkoren krävdes också att den sökande uppfyllde avgiftsvillkoret som 

bestod av två delar; ett icke tidsbestämt och ett tidsbestämt avgiftsvillkor. Det icke 
                                                
15 SO, Historik över arbetslöshetsförsäkringen 1885-2008, s 1. 
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tidsbestämda avgiftsvillkoret är det som idag kallas medlemsvillkoret och innebar på den tiden 

att man betalade en avgift för varje vecka då man utfört arbete. För att ha rätt till ersättning 

krävdes det att tolv månadsavgifter var betalda. Det tidsbestämda avgiftsvillkoret är det som 

idag kallas för arbetsvillkoret och innebar fem månadsavgifter för den tid den sökande arbetat 

året innan arbetslösheten inträffade.16  

 

1974 ersattes Arbetslöshetskasseförordningen med 1973 års lag om arbetslöshetsförsäkring. 

Det gamla avgiftsvillkoret ändrades då till att bli ett medlemsvillkor som innebar ett minst 12 

månaders krav på medlemskap i a-kassan och ett arbetsvillkor som innebar att sökande arbetat 

minst fem månader under period av 12 månader för att ha rätt till ersättning.17  

 

Samtidigt fanns det ett kontant arbetsmarknadsstöd som utgavs till arbetslösa som inte var 

försäkrade enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring eller som inte uppfyllt medlemsvillkoret i en 

arbetslöshetskassa.18 Denna slutade dock gälla 1998 då vi fick tre nya lagar angående 

arbetslöshetsförsäkringen i Sverige; Lag om arbetslöshetsförsäkring, Lag om 

arbetslöshetskassor och Införandelagen.19 Samma år tillkom också den så kallade Alfa-kassan 

som idag betalar ut grundbelopp till arbetslösa som inte är medlemmar i någon 

arbetslöshetskassa och alltså ersatt det tidigare kontanta arbetsmarknadsstödet.20  

 

2.2. Arbetslöshetskassor 

Arbetslöshetskassor är föreningar som har hand om arbetslöshetsförsäkringen och 

bestämmelser om dessa finns i Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor.21 Hädanefter kommer 

jag använda benämningen a-kassor. För att en förening ska kunna registreras som a-kassa krävs 

bland annat att dess medlemsantal uppgår till minst 10 000 stycken samt att dess syfte är att ge 

medlemmarna ersättning vid arbetslöshet.22  

 

För att ha rätt till medlemskap i en a-kassa måste man uppfylla inträdelsevillkoren om arbete 

inom ett visst yrkesområde som finns i kassans stadgar.23 I Sverige är kassorna indelade efter 

                                                
16 Ibid. s 2. 
17 Ibid. s 3. 
18 Se lag 1973:371 om kontantmarknadsstöd (upphävd). 
19 SO, Historik över arbetslöshetsförsäkringen 1885-2008, s 9. 
20 Ibid. s 10. 
21 1 § LAK 
22 3 § LAK 
23 34 § LAK 
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verksamhetsområde och vilket yrke man har styr vilken kassa som man kan vara medlem i. 

Detta är för att a-kassorna ska kunna tillgodose medlemmarnas intressen på bästa sätt.24 

Det finns dock en kassa som inte kräver att man arbetar inom en specifik bransch och det är 

Alfakassan. Denna grundades av Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) 1998 och är 

som sagt tillgänglig för alla, oavsett yrkesgrupp. Alfakassan är, till skillnad från de andra 

kassorna, inte heller bunden till något fackförbund.25 Utöver Alfakassan finns det idag 31 

stycken övriga a-kassor i Sverige.26  

 

Förutom ett krav på att man uppfyller ovan nämnda villkor i a-kassans stadgar krävs för rätt till 

medlemskap även att man har arbetat i genomsnitt minst 17 timmar i veckan i minst fyra veckor 

beräknat på en period av fem sammanhängande veckor och att man fortfarande arbetar i minst 

den utsträckningen.27 

 

En medlem har inte rätt till medlemskap i mer än en a-kassa.28 En person som fyllt 64 år har 

inte rätt att bli medlem och när en medlem fyller 65 år tar medlemskapet slut utan uppsägning.29 

 

2.2.1. Finansiering 

Medlemsavgiften till a-kassorna varierar från kassa till kassa men enligt 41 § i Lag (1997:239) 

om arbetslöshetskassor ska den täcka kassans förvaltningskostnader, betalningen av 

finansieringsavgift, arbetslöshetsavgift30 och övriga utgifter. Avgift som syftar till att täcka 

arbetslöshetsavgiften får dock inte tas ut med mer än 300 kronor per medlem. För de som inte 

varit medlemmar i någon a-kassa men som får ersättning enligt grundförsäkringen gäller en 

avgift på 12 kronor som ska täcka Alfakassans förvaltningskostnader.31 För a-kassornas 

kostnader för ersättning som de betalar ut har de rätt till statsbidrag32 och det är 

arbetsförmedlingen som betalar ut detta bidrag till dem.33 Genom den så kallade 

                                                
24 http://www.samorg.org/so/Index.aspx?id=155, datum: 090215.  
25 http://www.alfakassan.se/main.asp?areaID=105, datum: 090215. 
26 Baserat på uppgift från Arbetslöshetskassornas Samorganisation se 
http://www.samorg.org/so/Index.aspx?id=136, datum: 090215. 
27 34 § LAK 
28 Ibid. 
29 34, 36 §§ LAK 
30 Den del av medlemsbidraget som ska täcka arbetslöshetsavgiften betalas endast av de medlemmar som inte är 
arbetslösa, se till exempel även IAF rapport 2008:10, s 28. 
31 Prop. 2006/07:15, s 32. 
32 93 § LAK 
33 8 § förordning om arbetslöshetskassor. 
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finansieringsavgiften återbetalar sedan a-kassorna sin del av kostnaderna till staten.34 

 

När statsbidraget infördes 1935 stod det för ca en tredjedel av arbetslöshetsförsäkringens 

kostnader medan återstående del bekostades med hjälp av medlemsavgifter. Vid 1960 talets 

mitt hade statsbidraget ökat till att bestå av två tredjedelar och 20 år senare och fram till år 2006 

stod staten för ca 90 procent av ersättningen.  

 

2007 infördes en så kallad förhöjd finansieringsavgift som tillsammans med den redan 

existerande avgiften skulle inbetalas till staten av a-kassorna. Den förhöjda 

finansieringsavgiften har nu ersatts med arbetslöshetsavgiften, men den gamla 

finansieringsavgiften betalar a-kassorna fortfarande. 35  

 

Arbetslöshetsavgiftens storlek är kopplad till hur pass stor utbetalningen av ersättningen är och 

ska motsvara 33 procent av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen som betalas ut av 

a-kassorna. Avgiften är större för de a-kassor som har medlemmar med hög arbetslöshet.36 

Detta beror på att det endast är de medlemmar som inte är arbetslösa som betalar sådan del i sin 

medlemsavgift. I år förväntas arbetslöshetsavgiften dock sänkas med 50 kronor för dessa 

medlemmar i syfte att söka göra arbetslöshetsförsäkringen billigare för dem och minska den 

ekonomiska påföljden som i dag är hög för den medlem som går från att vara arbetslös till att få 

ett arbete.37 

 

2.3. Arbetslöshetsförsäkring 

Sveriges arbetslöshetsförsäkring är frivillig, men frågan om obligatorisk försäkring har dock 

varit aktuell och 2007 tillsattes en utredning i frågan.38 Regeringen bestämde sig dock för att 

inte gå vidare med utredningens förslag39 med anledningen att det skulle vara för tekniskt svårt 

att genomföra, trots detta finns intresset för en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kvar och 

regeringen avser i framtiden återigen pröva hur en sådan skulle kunna utformas.40  

 

                                                
34 Prop. 2007/08:118, s 13.  
35 Ibid. 
36 Ibid, s 16-17, se även 48 § LAK. 
37 Prop. 2008/09:1, s 20. 
38 Dir. 2007:100 
39 SOU 2008:54 
40 Skr. 2008/09:34, s 72, se även Littorins svar på interpellation 2008/09:28 om en obligatorisk 
arbetslöshetsförsäkring i Riksdagens protokoll 2008/09:16. 



 

14 
 

Arbetslöshetsförsäkringen är en så kallad omställningsförsäkring, så fort arbetslösheten 

inträffar måste omställningen till ett annat arbete börja. Det innebär att den sökande måste 

försöka hitta ett nytt arbete så fort som möjligt.41 I nästa avsnitt kommer de krav som ställs på 

individen för att hitta ett nytt arbete att tas upp.  

 

Arbetslöshetsförsäkringen innehåller två slags försäkringar; en grundförsäkring och en frivillig 

inkomstbortfallsförsäkring.42  

 

Ersättning enligt grundförsäkringen ges till den som inte är medlem i någon a-kassa eller om 

man som medlem inte uppfyller villkoren för att få ersättning enligt den inkomstrelaterade 

försäkringen.43 Ersättningen lämnas i form av ett grundbelopp som regeringen fastställer.44 

För närvarande är grundbeloppet 320 kronor per dag.45  

  

Ersättning enligt den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen kräver medlemskap i en a-kassa i 

minst ett år samt att arbetsvillkoret är uppfyllt.46 (Se mer om arbetsvillkoret nedan). 

Ersättningen är, till skillnad från ersättningen enligt grundförsäkringen, inkomstrelaterad och 

lämnas med ett belopp som baseras på tidigare arbetsinkomst47 med max 80 procent av den 

sökandes inkomst de 200 första dagarna och med 70 procent de resterande dagarna av 

ersättningsperioden.48 För närvarande är det högsta beloppet 680 kronor per dag.49   

 

Längden på en ersättningsperiod, det vill säga under den tid ersättning lämnas, är 300 dagar. 

Dock kan ersättning utges under 450 dagar till en sökande som är förälder till minderårig.50 När 

ersättningsperioden är slut har den sökande rätt till ersättning igen först när ett arbetsvillkor på 

nytt är uppfyllt.51 Tidigare fanns en möjlighet till förlängning av ersättningsperioden med 

ytterligare 300 dagar, denna togs dock bort 2 juli 2007 med argumentet att 

arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som syftar till att utge ersättning endast 

                                                
41 2 § IAFFS 2004:3 
42 4 § ALF 
43 6 § ALF 
44 24 § ALF 
45 3 § förordning om arbetslöshetsförsäkring. 
46 7 § ALF 
47 25 § ALF 
48 26 § ALF 
49 4 § förordning om arbetslöshetsförsäkring. 
50 22 § ALF 
51 23 § ALF 
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under en kortare övergångsperiod.52 Uppfyller en sökande inte ett nytt arbetsvillkor har denne 

alltså inte rätt till en ny ersättningsperiod.53  

 

För de båda försäkringsdelarna gäller ett karensvillkor som innebär att den sökande måste ha 

varit arbetslös i sju dagar under en sammanhängande tid av 12 månader innan denne kan få 

dagpenning.54 Antalet dagar höjdes i juli 2008 från att ha varit fem dagar till dagens sju.55  

 

2.4. Villkor för rätt till ersättning 

För att ha rätt till ersättning krävs att dessa allmänna villkor i 9 § ALF är uppfyllda. Dessa 

villkor är att den sökande ska: 

 

• vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för arbetsgivares räkning minst tre 

timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan 

• vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete under tid för vilken de inte anmält hinder 

som kan godtas av arbetslöshetskassan 

• anmäla sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen i den ordning som 

föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

• medverka till att en individuell handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga 

arbetsförmedlingen 

• aktivt söka ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant 

 

Vidare krävs att den sökande uppfyller arbetsvillkoret i 12 § ALF vilket innebär att den sökande 

under en ramtid av 12 månader ska ha haft ett förvärvsarbete precis innan denne blev arbetslös. 

Arbetet ska ha varat i minst sex månader där den sökande ska ha arbetat minst 80 timmar i 

månaden, alternativt ska den sökande ha haft ett arbete 480 timmar under en sammanhängande 

period av sex månader och arbetat minst 50 timmar varje månad under denna period. Tidigare 

fanns även ett så kallat studerande villkor som innebar att sökande som studerat kunde ha rätt 

till ersättning utan att uppfylla arbetsvillkoret.56 Detta villkor togs dock bort i januari 200757 

                                                
52 Prop. 2006/07:89, s 57. 
53 De sökande som inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor kan efter deltagande i arbetsmarknadspolitiska program 
istället få rätt till aktivitetsstöd, se 4 § förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd. 
54 21 § ALF 
55 SFS 2008:412, se även prop. 2007/08:118. 
56 Se tidigare lydelse av 18 och 19 §§ i SFS 2003:330. 
57 Prop. 2006/07:15 
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och numera gäller alltså att arbetsvillkoret måste vara uppfyllt för att en sökande ska kunna 

kvalificera sig till ersättningsrätten. 

 

Ersättning lämnas inte till personer som deltar i utbildning, är permitterade utan lön eller är 

tjänstlediga utan lön.58 För att ha rätt till ersättning enligt grundförsäkringen finns ett 

ålderskrav att den sökande har fyllt 20 år.59 En månad före den arbetslöse fyller 65 år har denne 

inte längre rätt till dagpenning. Detta gäller såväl dagpenning enligt grundförsäkringen som 

enligt inkomstbortfallsförsäkringen.60  

 

Ersättning till deltidsanställda lämnas i sammanlagt högst 75 dagar. De övriga dagarna i 

ersättningsperioden lämnas ersättning endast då den sökande är helt arbetslös.61 

 

2.4.1. Sanktioner 

I det fall den arbetssökande avvisar ett erbjudet arbete som är att anse som lämpligt sätts 

dagpenningen ner med 25 procent i 40 ersättningsdagar inom ersättningsperioden. Detsamma 

gäller om den sökande utan att rakt ut avvisat ett sådant arbete, men ändå uppträtt på ett så pass 

olämpligt sätt så att arbetsgivaren inte velat anställa denne. Skulle den sökande avvisa ett 

lämpligt arbete eller uppträda på sådant sätt som nyss beskrivet två gånger under en 

ersättningsperiod sätts dagpenningen ned med 50 procent i 40 ersättningsdagar och skulle det 

ske en tredje gång förlorar den sökande sin rätt till ersättning tills ett nytt arbetsvillkor är 

uppfyllt.62 

 

Om den sökande säger upp sig själv utan giltig anledning eller blir uppsagd alternativt avskedad 

på grund av olämpligt uppförande stängs den sökande av från sin rätt till ersättning.63  

 

Giltig anledning att lämna sitt arbete finns endast då det föreligger särskilda skäl i form av till 

exempelvis att arbetsgivaren inte betalat ut lön eller att det finns hälsohinder som styrkts med 

läkarintyg som gör att arbetet är olämpligt.64 I mål nr 27-07 bedömde kammarrätten att den 

                                                
58 10 § ALF 
59 6 § ALF 
60 22 § 4 st. ALF 
61 7 § förordning om arbetslöshetsförsäkring. 
62 45 a § ALF 
63 43 § ALF 
64 19 c § förordning om arbetslöshetsförsäkring, se även IAF´s kommentar till 43 – 46 §§ ALF i Regelbok för 
arbetslöshetskassor, uppslag 16, s 3. 
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sökanden som sagt upp sig från sitt arbete på grund av en axelskada inte haft giltig grund för 

detta.65 Kammarrätten anförde att det måste föreligga starka skäl för att med giltig grund ha 

lämnat sitt arbete, om arbetet är olämpligt för den sökande på grund av hälsoskäl måste detta 

styrkas. I detta fall hade mannen dock först två månader efter att han lämnat sitt arbete besökt 

en läkare för att få ett intyg, därmed fanns det inget som kunde styrka att arbetet var olämpligt 

vid uppsägningstiden.66 Kammarrätten ansåg därför att avstängningen på 45 dagar av den 

sökandes rätt till ersättning således var befogad.67 

 

En sökande har också rätt att lämna sitt arbete i det fall dennes arbetsgivare flyttat arbetsplatsen 

till annan ort, utanför dagpendlingsområde och den sökande inte kan flytta till orten på grund av 

familjeskäl.68 I vissa fall har en sökande rätt att lämna sitt arbete om denne utsatts för till 

exempel trakasserier eller mobbning, det bör dock kunna framgå att den sökande tagit illa vid 

sig av den kränkande särbehandlingen antingen genom intyg från läkare eller genom kontakt 

med den fackliga organisationen. Det bör även ha gjorts konstruktiva försök att komma till rätta 

med problemen, det tas dock även hänsyn till omständigheter i varje enskilt fall. I ett fall från 

kammarrätten ansågs en kvinna haft rätt att lämna sitt arbete eftersom kvinnan haft problem 

med sin arbetsgivare. Kvinnan hade fått felaktiga löneutbetalningar och kände sig dessutom 

trakasserad av sin arbetsgivare. Förhandling begärdes med arbetsgivaren först efter att 

anställningen avslutats, men för att det ska finnas en giltig grund att lämna sitt arbete på grund 

av trakasserier borde det ha förekommit konstruktiva försök att lösa problemen. Kammarrätten 

gjorde dock den bedömningen att kvinnan inte skulle lastas för att sådana försök inte kommit 

till stånd före anställningens upphörande eftersom det fanns intyg från kvinnans fackförbund att 

de tidigare haft problem med arbetsgivaren bland annat med hans uppträdande inför 

förhandlingar där de fått ta emot utskällningar och hot. Kvinnan skulle därför inte ha stängts av 

från sin rätt till ersättning som arbetslöshetskassan beslutat.69  

 

Vid fall där sökande lämnat sitt arbete är avstängningstiden högst 45 dagar, i dessa dagar är 

endast dagar då ersättning skulle lämnats inräknade, den totala avstängningstiden får inte 

överstiga 112 kalenderdagar. Vid fall där den sökande skilts från arbetet på grund av otillbörligt 

uppförande är avstängningstiden högst 60 ersättningsdagar som förläggs inom en ramtid av 

                                                
65 Mål nr 27-07, s 1. 
66 Ibid. s 2. 
67 Ibid. s 3. 
68 Regelbok för arbetslöshetskassor, uppslag 16, s. 4, kommentar till 43 – 46 §§ ALF. 
69 Mål nr 3067-07. Observera att domen är en kammarrättsdom meddelad i december 2008 och att det inte kan 
uteslutas att arbetslöshetskassan överklagar domen och regeringsrätten kan komma till ett annat beslut. 
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högst 168 kalenderdagar. Hur många dagar den sökande blir avstängd från ersättningsrätten 

beror på hur länge det arbete som denne lämnat eller skilts från skulle ha varat, i det fall en 

sökande blir avstängd med max antal ersättningsdagar är det fråga om ett arbete som sannolikt 

skulle ha varat i mer än 10 dagar.70 

 

Om den sökande har lämnat felaktiga uppgifter och därmed fått ersättning som denne inte varit 

berättigad till, blir han eller hon återbetalningsskyldig. Detta gäller även då ersättning felaktigt 

betalats ut och det är skäligt att den sökande borde ha insett detta.71  

 

2.5. Lämpligt arbete 

Som nämnts tidigare är ett krav för att ha rätt till ersättning att den arbetssökande aktivt söker ett 

lämpligt arbete och inte tackar nej till arbete som denne blivit erbjuden om arbetet är att anse 

som lämpligt för den sökande. 11 § ALF tar upp vad som ska skall anses vara lämpligt i fråga 

om erbjudet arbete och föreskriver att: 

 

• det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen ska tas skälig hänsyn till den sökandes 

förutsättningar för arbetet samt andra personliga förhållanden 

• anställningsförmånerna ska vara förenliga med de förmåner som arbetstagare får som är 

anställda enligt kollektivavtal eller, om kollektivavtal inte finns, är skäliga i förhållande 

till de förmåner arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter och kvalifikationer får vid 

jämförliga företag 

• arbetet inte hänför sig till en arbetsplats där arbetskonflikt råder till följd av 

stridsåtgärder som är lovliga enligt lag och kollektivavtal 

• förhållandena på arbetsplatsen ska motsvara vad som anges i författning eller 

myndighets föreskrifter om åtgärder till förebyggande av ohälsa eller olycksfall 

 

I propositionen ”Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt”72 föreslog den då 

sittande regeringen att denne eller myndighet som denne bestämmer skulle få meddela 

föreskrifter om vad som skulle anses vara lämpligt arbete med anledning att de ville öka 

rättsäkerheten i tillämpningen av regeln om lämpligt arbete. Tidigare fanns det endast 

kommentarer om lämpligt arbete i Regelbok för arbetslöshetskassor vilket regeringen såg som 
                                                
70 44 § ALF, se även Regelbok för arbetslöshetskassor, uppslag 16, s 5.  
71 68 § ALF 
72 Prop 1999/2000:98 
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en svaghet.73 Den 1 augusti 2000 lades därmed detta tillägg om bemyndigandet till i 11 § 

ALF.74 Den myndighet som nu meddelar föreskrifter är IAF och i föreskrift 2004:3 om 

tillämpningen av 11 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete 

föreskrivs vad som är att anse som ett lämpligt arbete för de som söker 

arbetslöshetsersättning.75  

 

Vad som är ett lämpligt arbete bedöms utifrån tillgången av arbetstillfällen över hela 

arbetsmarknaden och arbetslöshetsperiodens längd tas i särskild beaktning vid sådan 

bedömning.76 Fram till juli 2008 skulle tillgången på arbetstillfällen beaktas endast över den 

svenska arbetsmarknaden,77 men nu tas alltså även arbetsmarknaden utanför Sveriges gränser i 

beaktning. Ett mål78 som har blivit mycket uppmärksammat rörde en man, bosatt i Värmland, 

som blev erbjuden ett arbete i Norge. Mannen var osäker på vad anställningen skulle innebära 

med tanke på dels skatterättsliga regler men också i fråga om försäkringsskydd. Dessutom 

skulle det med resor till och från arbetet innebära mer än 12 timmars frånvaro från hemmet per 

dygn och i det fall han skulle veckopendla skulle han ha kommit hem enbart vid veckosluten. 

Hans fru arbetade ofta kvällstid och deras tre barn skulle i det fall han accepterade arbetet inte få 

tillräcklig omvårdnad och tillsyn.79 Mannen tackade nej till arbetet och hans dagpenning blev 

därmed nedsatt med 25 procent under 40 dagar eftersom arbetslöshetskassan beslutade att 

mannen hade avvisat ett lämpligt arbete utan godtagbara skäl.80 Regeringsrätten bedömde att 

arbetet inte var olämpligt enbart för att det låg i ett annat land utan att hänsyn ska tas till bland 

annat arbetets art, avstånd till hemorten och svårigheter med språket. Regeringsrätten ansåg att 

mannens hemort låg tillräckligt nära Norge för att språket inte skulle vara några problem, vidare 

ansågs arbetets förmåner inte heller utgöra någon väsentlig skillnad jämfört med ett liknande 

arbete beläget i Sverige.81 Regeringsrätten ansåg inte heller att några av mannens personliga 

förhållanden skulle vara ett hinder för att överta arbetet. När det gällde frånvaron från hemmet 

och barnen i samband med det faktum att mannens hustru arbetade främst kvällstid menade 

Regeringsrätten att mannen haft så pass god tid på sig att kunna finna en lösning på problemet. 

Dessutom påpekades att det i byggbranschen, som var mannens yrkesområde, är vanligt med 

                                                
73 Prop 1999/2000:98, s 52 
74 SFS 2000:627 
75 Se dock vissa ändringar i IAFFS 2007:2 och IAFFS 2008:4. 
76 3 § IAFFS 2008:4 
77 Jämför 3 § IAFFS 2004:3 och 3 § IAFFS 2008:4. 
78 Mål 800-06. 
79 Mål 800-06, s 2. 
80 Ibid. s 5. 
81 Ibid. s 6. 
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arbetsplats på annan ort vilket förutsätter att en arbetssökande inom denna bransch har 

beredskap till att pendla. Regeringsrätten bedömde därmed att arbetet var lämpligt.82 

 

Enligt IAF´s föreskrift om lämpligt arbete tas det även hänsyn till följande saker i bedömningen 

om ett anvisat eller erbjudet arbete är att anse som lämpligt:  

 

Utbildning och yrkesvana  

7 § i föreskriften tar upp den sökandes utbildning och yrkeserfarenhet och nämner att det ska tas 

hänsyn till dessa erfarenheter så att man kan undvika att det sker ”onödig yrkesväxling”, men 

ett erbjudet arbete är inte i sig olämpligt enbart för att det inte motsvarar den sökandes tidigare 

utbildning eller yrkeserfarenhet. IAF kommenterar paragrafen i Regelbok för 

arbetslöshetskassor där det står att vad som är att betrakta som ett lämpligt arbete ska bedömas 

mot bakgrund av läget på arbetsmarknaden i avseende på tillgången på arbetstillfällen samt 

behovet av arbetskraft.83  

 

Kompetens  

Något som är viktigt att poängtera är att det inte tas hänsyn till den sökandes egna bedömningar 

om tillräckliga kunskaper eller färdigheter för ett arbete, utan arbetet är lämpligt om en 

arbetsgivare anser att den sökandes kvalifikationer är tillräckliga och vill anställa denna.84  

 

Medicinska hinder  

Om en sökande tackar nej till ett erbjudet arbete eller låter bli att söka ett anvisat arbete av 

medicinska skäl är arbetet ändå att ses som lämpligt om den sökande inte kan styrka skälen med 

ett läkarutlåtande.85  

 

Arbetsinkomst och löfte om annat arbete  

Ett erbjudet eller anvisat arbete är inte lämpligt om dess inkomst understiger 90 procent av 

dagpenningen.86 Andra giltiga grunder att avvisa ett anvisat eller erbjudet arbete är om den 

sökande blivit lovad ett annat arbete där anställningen börjar inom 14 dagar eller om det lovade 

                                                
82 Ibid. s 7. 
83 Regelbok för arbetslöshetskassor, uppslag 5, s 2. 
84 8 § IAFFS 2004:3 
85 9 § IAFFS 2004:3 
86 15 § IAFFS 2004:3 
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arbetet anses vara lämpligare.87  

 

Arbetskonflikt  

I det fall det föreligger en olovlig stridsåtgärd på arbetsplatsen är arbetet olämpligt om det finns 

särskilda skäl med hänsyn till den sökandes personliga svårigheter att acceptera erbjudandet. Är 

arbetsplatsen däremot endast konflikthotad eller om det har varslats om stridsåtgärd är arbetet 

inte att anse som olämpligt.88 

 

Resor till och från arbetet  

Ett arbete ska anses vara lämpligt om den sökande kan resa mellan arbetsplatsen och bostaden 

inom en rimlig tid och till en skälig kostnad.89 

 

Bostad på arbetsorten  

Ett arbete ska också anses vara lämpligt om den sökande inte kan resa mellan sin bostad och 

arbetsplats men det finns möjlighet att få ett boende på arbetsplatsens ort.90 Om det innebär att 

den sökandes familj måste flytta med är ett anvisat eller erbjudet arbete lämpligt om familjen 

kan skaffa bostad inom rimlig tid.91 

 

Geografiskt begränsat sökområde på grund av familjeskäl 

Med hänsyn till familjeskäl kan en sökande begränsa sitt sökområde geografiskt.92 Med detta 

menas att den sökande ej behöver ta arbeten som ligger utanför ett begränsat område och som 

skulle innebära mer än 12 timmars frånvaro från hemmet.93  

 

Familjeskälen avser: 

 

• den sökande har barn eller någon annan i familjen som behöver tillsyn och stöd samt är 

beroende av att den sökande är närvarande varje dag, det finns inte heller någon 

möjlighet att flytta hushållet 

• den sökandes make, maka eller sambo kan inte sköta det gemensamma hushållet på 

                                                
87 16 § IAFFS 2004:3 
88 18 § IAFFS 2004:3 
89 12 § IAFFS 2004:3 
90 13 § IAFFS 2004:3 
91 14 § 2 st. IAFFS 2004:3 
92 11 § IAFFS 2004:3 
93 10 § IAFFS 2004:3 
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egen hand på grund av sitt arbetsförhållande och kan inte heller flytta med till annan ort 

• den sökande är ensamstående förälder och kan inte klara ett arbete utan stöd från någon 

annan på bostadsorten94 

 

Den sökande får dock bara begränsa sitt sökande på grund av ovanstående anledningar under en 

skälig övergångsperiod. En sådan period är den tid som sökande behöver för att kunna hitta 

andra lösningar att tillgodose beroenden och stödbehov. Om den sökande kan besöka den 

gemensamma bostaden varje vecka anses det vara ett lämpligt arbete.95 I regelboken för 

arbetslöshetskassor står dock skrivet att det får göras en bedömning utifrån särskilda 

förhållanden som råder i det enskilda fallet i fråga vad som är en skälig övergångsperiod, men 

att den sökande aktivt måste verka för att hitta andra lösningar.96 Se också mål 800-06, som 

tagits upp ovan, där arbetet bedömdes som lämpligt dels på grund av att den sökande ansågs ha 

kunnat hitta en annan lösning att se till att barnen fick den tillsyn de behövde. 

 

Fram till och med den 2 juli 2007 fanns det en möjlighet att de 100 första dagarna av 

arbetslösheten begränsa sitt sökande efter lämpligt arbete till det egna yrket och närområdet.97 

Efter regeringens förslag och riksdagens beslut om skärpning av villkoren för rätt till 

ersättning98 krävdes det att arbetslöshetsförsäkringen sågs över ytterligare och 9 a § i ALF som 

gav de arbetslösa rätt att begränsa sitt arbetssökande togs därefter bort.99 I propositionen till 

lagförändringen100 påpekades det att arbetslöshetsförsäkringens syfte är att ersätta de sökande 

endast under omställningen mellan arbeten och att det därmed är av vikt att de sökande finner 

ett lämpligt arbete så fort som möjligt, eftersom ju längre tid arbetslösheten varar desto svårare 

blir det också att finna ett nytt arbete. För att den arbetslöse ska kunna hitta ett nytt arbete så fort 

som möjligt krävs att denne söker alla lämpliga arbeten och den geografiskt begränsade 

sökmöjligheten ansågs hindra detta.101   

 

                                                
94 11 § IAFFS 2004:3 
95 Ibid.  
96 Regelbok för arbetslöshetskassor, uppslag 5, s 3-4, kommentar till 11 § IAFFS 2004:3. Jämför också 6 § IAFFS 
2007:2 där det föreskrivs att den sökande ska vidta åtgärder för att undanröja godtagbara hinder som denne har för 
att överta ett arbete. 
97 SO, aktuellt 2007-06-08, Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken.  
98 Se prop. 2006/07:15 ”En arbetslöshetsförsäkring för arbete” och bet. 2006/07: AU4. 
99 SFS 2007:393 
100 Prop. 2006/07:89 ”Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken”. 
101 Prop. 2006/07:89, s 55. 
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3. Den danska arbetslöshetsförsäkringen 

I uppsatsens andra del tar jag upp den danska arbetslöshetsförsäkringen som börjar med ett 

avsnitt om dansk rätt för att få en lättare förståelse för de regler som sedan följer. Därefter tas de 

delar upp som behandlades i den svenska delen, det vill säga arbetslöshetsförsäkringens 

historia, arbetslöshetskassorna och deras arbete, försäkringen samt villkoren för rätt till 

ersättning. 

 

3.1. Dansk rätt 

I Danmark stiftas lagar av Folketinget och initiativ till lagstiftning kan komma från regeringen 

eller från medlemmar i Folketinget. Lagarna publiceras i Folketingstidene. Det är endast de 

viktigaste förarbeten som publiceras och det är först de senare årtionden som domstolarna tagit 

hänsyn till dem i deras överväganden.102 En lag, lov, innehåller överordnade regler på ett visst 

område, men det finns även anordningar som kallas för bekendtgørelser som beskriver reglerna 

i lagen mer detaljerat. En bekendtgørelse är för medborgarna lika bindande som en lag. 

Lovbekendtgørelse är lagen tillsammans med de ändringar som gjort vid sidan av. När det sker 

ändringar av en lag finns de nämligen att hitta som lov om ændring eller bekendtgørelse om 

ændring och när det har skett många ändringar sammanställs det i en gemensam form för att 

göra det lättare att överskåda innehållet i lagen. Cirkulærer innehåller regler riktade till 

myndigheter och vejledningar är vägledningar till myndigheterna för att rådgöra dem hur de 

ska tolka reglerna.103 

 

3.2. Historia 

Redan på 1850-talet fanns det i Danmark kyrkliga hjälpkassor och något som kallades för ”de 

fattiges kasser” som fungerade som ett stöd för de arbetslösa.104 Arbetslöshetsförsäkringen fick 

dock sin riktiga start 1878 då de första fackföreningarna bildade egna arbetslöshets- och 

stödkassor. Själva stödet var betydligt litet, ca en krona om dagen, men gav ändå de arbetslösa 

en chans att överleva. Det fanns dock tydliga regler vad som gällde för att ha rätt till 

                                                
102 Morten Wegener, Juridisk metode, Køpenhamn: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000, s 82ff. 
103https://www.borger.dk/Emner/samfundogrettigheder/detdanskelovgivningssystem/Sider/forskelligeformerforl
ovgivning.aspx, datum: 090315. 
104 Aage Huulgaard, Det gamle træ, o, lad det stå? i Hartvig Pederssen og Huulgard (red), 
Arbejdsløshedsforsikringsloven 1907-2007, Køpenhamn: 2007, s 106f. 
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ersättningen.105 

 

1903 tillsattes en kommission för att utreda om det fanns möjligheter att upprätta en försäkring 

mot arbetslöshet. 1906 lade kommissionen efter sin utredning fram ett lagförslag om 

”anerkendte a-kasser” (erkända a-kassor). I betänkandet var man eniga om att försäkringen inte 

skulle vara obligatorisk utan bygga på den så kallade Ghent-modellen106 och vara frivillig. Man 

var också eniga om att bygga vidare på de redan befintliga stödkassorna.107 

 

I mars 1907 blev kommissionens lagförslag antaget och en månad senare fastställdes det i lag 

som ”Lov om anarkendte arbetsløshedskasser.”108 

 

3.3. Arbetslöshetskassor 

A-kassorna är föreningar med den främsta uppgiften att administrera och betala ut 

arbetslöshetsersättning,109 men kassorna har även till uppgift att bland annat vägleda deras 

medlemmar om deras rättigheter och plikter,110 hålla samtal med medlemmarna där kassan 

hjälper till med att utforma ett cv samt vägleda i fråga om jobbmöjligheter.111  

 

En a-kassa måste ha minst 10 000 medlemmar för att vara en erkänd arbetslöshetskassa112 och 

idag finns det 29 stycken kassor i Danmark.113 För att ha rätt till medlemskap krävs att den 

sökande är bosatt och vistas i Danmark och är över 18 år men två år under 

folkpensionsåldern.114  

 

Sökanden ska också uppfylla något av följande krav: 

 

• sökande är anställd som lönarbetare 
                                                
105 Morten Kaspersen, A-kassernes fortid, nutid og fremtid, i Hartvig Pedersen og Huulgaard (red), 
Arbejdsløshedsforsikringsloven 1907-2007, Køpenhamn: 2007, s 331. 
106 Ghent-modellen innebär att arbetslöshetsförsäkringen är frivillig samt att a-kassorna får bidrag från staten.  
107 Jesper Hartvig Pedersen, Et rids af udviklingen i det danske arbejdsløshedsforsikringssystem fra 1907 til 2007 

– belydt ved centrale lovinitiativer og beslutninger, i Hartvig Pedersen og Huulgaard (red), 
Arbejdsløshedsforsikringsloven 1907-2007, Køpenhamn: 2007, s 69f.   
108 Per H. Jensen, Grundlæggelse af det danske arbejdsløshedsforsikringssystem i komparativ belysning, i Hartvig 
Pedersen og Huulgaard (red), Arbejdsløshedsforsikringsloven 1907-2007, Køpenhamn: 2007, s 43. 
109 § 30 LBK nr 975 af 26/09/2008. 
110 § 1 BEK nr 177 af 19/02/2007. 
111 § 8 BEK nr 177 af 19/02/2007. 
112 § 32 LBK nr 975 af 26/09/2008. 
113 Baserat på Arbejdsdirektoratets siffror den 2 dec 2008, http://www.adir.dk/sw25901.asp, datum: 090314. 
114 § 41 p. 1-2 LBK nr 975 af 26/09/2008. 



 

25 
 

• sökande har genomgått en yrkesutbildning på minst 18 månader 

• sökande är självständig verksamhetsdrivare  

• sökande avtjänar värnplikt eller utövar kommunalt förvärv som t ex rådman och 

liknande115  

 

Den sökande ska vara medlem i den a-kassa som motsvarar dennes yrkesområde.116  

 

3.3.1. Finansiering 

Medlemsbidraget till a-kassorna består av tre delar; ett obligatoriskt bidrag till 

arbetslöshetsförsäkringen, ett bidrag till ATP117 och ett administrationsbidrag.118 En medlem 

kan också välja om denne vill betala ett frivilligt så kallat efterlønsbidrag.119  

 

3.4. Arbetslöshetsförsäkring 

Arbetslöshetsförsäkringen i Danmark är som sagt frivillig och medlemmarna kan välja att vara 

fulltidsförsäkrade eller deltidsförsäkrade,120 men det finns också en så kallad 

kombinationsförsäkring för de som har självständig verksamhet samtidigt som de varit 

lönarbetare.121 En medlem som arbetar max 30 timmar i veckan beräknat i genomsnitt för en 

period av fyra veckor i månaden kan välja att vara deltidsförsäkrad.122  

 

Ersättningen för fulltidsförsäkrade betalas ut med max 90 procent av medlemmens tidigare 

arbetsinkomst.123 För deltidsförsäkrade är ersättningens storlek högst två tredjedelar av vad 

dagpengen är för de fulltidsförsäkrade.124 År 2009 ligger nivån för deltidsförsäkrade på 483 

danska kronor och för fulltidsförsäkrade på 725 kr.125  

 

Ersättningsperioden, det vill säga den tid en medlem har rätt till dagpenning, är fyra år beräknat 

på en period av sex år. När perioden är slut kan en ny påbörjas om den sökande på nytt visar att 

                                                
115 § 41 p. 3 LBK nr 975 af 26/09/2008. 
116 § 41 stk. 3 LBK nr 975 af 26/09/2008. 
117 ATP = Arbejdsmarkedetstillæggspension, se § 85 c LBK nr 975 af 26/09/2008. 
118 § 77 LBK nr 975 af 26/09/2008, se även §1 BEK nr 873 af 02/12/1999. 
119 För kortare förklaring av efterløn se i fotnot under avsnittet Avgränsning ovan. 
120 § 41 stk 4 LBK nr 975 af 26/09/2008.  
121 Se § 45 LBK nr 975 af 26/09/2008.  
122 § 67 LBK nr 975 af 26/09/2008. 
123 § 51 LBK nr 975 af 26/09/2008. Ändrad genom LOV nr 118 af 17/02/2009. 
124 § 70 LBK nr 975 af 26/09/2008. 
125 Rundskrivelse 40/08. 
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denne uppfyller arbetsvillkoret.126 

 

De tre första dagarna betalar a-kassan inte ut dagpenning, istället kan medlemmen ha rätt till 

såkallad dagpengegodtgørelse från sin arbetsgivare.127 En arbetsgivare ska nämligen stå för 

ersättningen till en medlem de tre första dagarna om medlemmen har varit anställd hos 

arbetsgivaren och arbetet därefter har upphört.128 

 

3.5. Villkor för rätt till ersättning 

För att ha rätt till ersättning krävs först och främst att den sökande är registrerad som 

arbetssökande hos staten i jobcenteret som är den danska arbetsförmedlingen.129 Därutöver 

finns krav på medlemskap i en arbetslöshetskassa i minst ett år samt krav på uppfyllelse av ett 

arbetsvillkor (beskæftigelsekravet). Arbetsvillkoret innebär för en fulltidsförsäkrad medlem att 

denne ska ha arbetat minst 1924 timmar under en tid av tre år, medan det för en deltidsförsäkrad 

innebär att denne ska ha arbetat minst 1258 timmar under en treårsperiod.130 Saknas 

medlemskap i en a-kassa finns det ingen rätt till arbetslöshetsersättning utan då får man vända 

sig till socialförvaltningen och istället söka ersättning enligt kontanthjælpen.131 

 

Vidare krävs att den sökande uppfyller ett villkor om att stå till arbetsmarknadens förfogande, 

det så kallade rådighedskravet. Det innebär att den arbetslöse aktivt ska söka arbeten och vara 

beredd att ta ett arbete med en dags varsel samt delta i samtal och aktiviteter som den arbetslöse 

kallats till av jobcenteret eller arbetslöshetskassan.132 Att stå till arbetsmarknadens förfogande 

innebär också att den arbetslöse ska kunna ta ett rimligt arbete, det vill säga alla tänkbara 

arbeten som denne kan tänkas ta.133 Se nedan för ett utförligare avsnitt om rimligt arbete. 

 

Ersättning lämnas inte till den som själv är att anse som skyldig till sin arbetslöshet.134 Det vill 

säga i de fall där medlemmen tackar nej till ett anvisat rimligt arbete, säger upp sig själv från sitt 

arbete, blir avskedad på grund som väsentligen beror på denne själv, inte tackar ja till eller inte 

                                                
126 § 55 LBK nr 975 af 26/09/2008. Ändrad genom LOV nr 118 af 17/02/2009. 
127 § 84 LBK nr 975 af 26/09/2008. 
128 § 1 BEK nr 628 af 25/06/2008. 
129 § 57 stk. 4 LBK nr 975 af 26/09/2008. 
130 § 53 stk 1, 2 LBK nr 975 af 26/09/2008. Ändrad genom LOV nr 118 af 17/02/2009. 
131 http://www.oresunddirekt.se/article.aspx?type=article&id=8608, datum: 090314. För mer information om 
kontanthjælpen se kapitel 4 i LBK nr 1460 af 12/12/2007. 
132 § 62 LBK nr 975 af 26/09/2008, § 7 BEK nr 179 af 19/02/2007.  
133 § 8 BEK nr 179 af 19/02/2007. 
134 Fortsättningsvis även kallat självförvållat arbetslös, efter översättning av danskans selvforskyldt ledig. 
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dyker upp på anbud som ges i form av exempelvis praktikplats.135  

 

Det finns dock vissa giltiga grunder för att säga upp sig själv och de är följande:  

 

• Det finns hälsoskäl, styrkt med läkarintyg, som gör att medlemmen inte kan utföra 

arbetet. Omplaceringsmöjligheten måste dock ha setts över.136  

• Transporttiden har, på grund av omläggning av transportmedel eller ändring av 

arbetstidens förläggning eller att medlemmen inte längre kan samköra, blivit 

oacceptabelt lång.137 Medlemmen måste dock ha försökt att få möjlighet till en annan 

arbetstid.138 

• Medlemmen har svårigheter med att se till att dennes barn eller annan familjemedlem 

som behöver omvårdnad får det. Medlemmen måste dock ha försökt få en annan 

arbetstid och gjort rimliga försök till att lösa problemet.139 

• En medlem som är deltidsförsäkrad kan lämna sitt arbete om arbetsgivaren förlänger 

arbetstiden så den överstiger sex timmar per dygn eller 30 timmar i veckan.140  

• Om allmänna arbetsrättsliga principer, till exempel att arbetsgivaren inte betalat ut 

lön,141 gör att medlemmen inte kan fortsätta med arbetet och medlemmen har vänt sig 

till arbetsgivaren eller fackförbundet och försökt lösa problemet utan att lyckas.142  

• Om medlemmen måste flytta på grund av att dennes man, hustru eller sambo har fått 

arbete på annan ort och transporttiden därmed ökat.143  

• Om medlemmen flyttar på grund av att denne blivit utsatt för våld av sin samboende 

partner.144 

 

                                                
135 § 63 stk 1 LBK nr 975 af 26/09/2008. 
136 § 15 BEK nr 178 af 19/02/2007. Se också tillägget § 15 a genom ändringen BEK nr 750 af 22/06/2007, där även 
rätt att säga upp sig medges om medlemmen utsätts för passiv rökning på arbetsplatsen. 
137 Se till exempel AMA-afgørelse, journalnr 01-627-0368. Fallet rörde en medlem som sagt upp sig från ett 
arbete med anledningen att han tyckte transporttiden var för lång, men det ansågs inte vara en giltig grund eftersom 
uppsägelsen inte hade skett i samband med varken någon omläggelse av transportmedel eller arbetstid eller att 
möjlighet till samkörning försvunnit. Medlemmen hade sagt upp sig dagen efter anställningens start, men a-kassan 
hade informerat honom innan han accepterade arbetet att det inte fanns något krav att överta arbetet på grund av 
just den långa transporttiden.  
Se avsnittet om rimligt arbete nedan för vad som är att anse som för lång transporttid. 
138 § 16 BEK nr 178 af 19/02/2007. 
139 § 17 BEK nr 178 af 19/02/2007. 
140 § 19 BEK nr 178 af 19/02/2007. 
141 Til § 25 VEJ nr 16 af 19/02/2007.  
142 § 25 BEK nr 178 af 19/02/2007. 
143 § 27 BEK nr 178 af 19/02/2007. 
144 § 28 BEK nr 178 af 19/02/2007. 
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Som huvudregel gäller att de giltiga grunderna relateras till arbetsmarknaden och inte till 

medlemmens personliga förhållande. Till exempelvis är det inte en giltig grund om en medlem 

säger upp sig för att denne själv valt att flytta och sedan därefter får problem med barnpassning 

eller liknande.145  

 

I de fall där medlemmen till exempel vid en anställningsintervju beter sig på ett uppenbart 

negativt sätt, så att arbetsgivaren inte vill anställa denne, likställs detta med att medlemmen är 

självförvållat arbetslös.146  

 

3.5.1. Sanktioner 

En medlem kan sanktioneras med så kallad karantän, det innebär att medlemmen stängs av från 

rätten till dagpengar under en viss tid. Jag kommer hädanefter benämna denna företeelse med 

ordet avstängning.  

 

Vanligtvis sker en avstängning i två eller tre veckor. I de fall en medlem anses vara 

självförvållat arbetslös efter att ha underlåtit att dyka upp på samtal eller aktiviteter som 

jobcenteret eller a-kassan har kallat till straffas medlemmen med två veckors avstängning.147 

Anses medlemmen självförvållat arbetslös efter att ha avslagit ett rimligt arbete, själv sagt upp 

sig från sitt arbete eller blivit skild från det på grund som denne själv är skyldig till blir 

sanktionen tre veckors avstängning.148  

 

Om medlemmen inom 12 månader på nytt blir avstängd på grund av självförvållad arbetslöshet 

betalas det inte ut någon ersättning igen förrän medlemmen har arbetat 300 timmar på 10 

veckor, eller 150 timmar på 10 veckor för deltidsförsäkrad.149 Detsamma gäller om 

medlemmen inte står till förfogande.150 

 

En medlem kan bli återbetalningsskyldig om denne fått oberättigad ersättning eller för mycket i 

                                                
145 Til § 14 VEJ nr 16 af 19/02/2007. 
146 Se till exempel AMA-afgørelse, journalnr. 01-627-0092 I detta fall anses medlemmen vara självförvållat 
arbetslös eftersom medlemmens negativa inställning till arbetet i kontakt med arbetsgivaren medfört att en 
anställning inte kommit till stånd. Detta liknas vid ett avslag på ett förmedlat arbete som innebär att medlemmen 
anses självförvållad till sin arbetslöshet och därmed mister rätten till dagpengar. 
147 § 38 stk 1 BEK nr 178 af 19/02/2007. 
148 § 38 stk 2 BEK nr 178 af 19/02/2007.  
149 § 41BEK nr 178 af 19/02/2007. 
150 § 29 BEK nr 179 af 19/02/2007. 
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utbetalning och detta beror på att medlemmen lämnat felaktiga uppgifter, förtigit om 

omständigheter eller insett eller borde ha insett att denne inte varit berättigad till 

ersättningen.151 

3.6. Rimligt arbete 

En medlem ska kunna ta ett rimligt heltidsarbete såväl inom dennes fackliga områden som 

utanför. För deltidsförsäkrade avser ett rimligt arbete ett arbete på 30 timmar i veckan.152 Som 

nämnts ovan är rimligt arbete allt arbete som den sökande kan ta, det vill säga allt arbete den 

sökande kan ta utan hinder. Riktlinjer att gå efter för vad som kan anses vara hinder är bland 

annat lön och arbetsvillkor, barnpassningsproblem, hälsa och transporttid.153  

 

Lön och arbetsvillkor  

Angående lön och arbetsvillkor ska dessa motsvara vad som gäller efter överenskommelse 

mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation eller, om sådan inte finns, vad som gäller för ett 

likvärdigt arbete.154 I ett fall bedömdes en medlem som självförvållat arbetslös då denne tackat 

nej till ett erbjudet arbete med anledningen att hon ansåg att lönen var för låg med hänsyn till 

hennes yrkeserfarenhet. Sanktionen blev tre veckors avstängning. Anledningen till att 

medlemmen inte hade rätt att avvisa arbetet med den grunden var att lönen som hon blev 

erbjuden översteg grundlönen som var överenskommen mellan arbetsgivarorganisationen och 

arbetstagarorganisationen. Ankenævnet bedömde att det inte kunde ställas krav på 

löneförhandling på det förmedlade arbetet när den lön medlemmen blivit erbjuden låg inom 

ramen för överenskommelsen. Medlemmen ansågs därmed vara självförvållat arbetslös.155 

 

Barnpassningsproblem  

En medlem kan tacka nej till ett erbjudet arbete om denne har problem med barnpassning utan 

att få någon sanktion enligt bekendtgørelsen om selvforskyldt ledighed,
156 däremot har 

medlemmen inte rätt till dagpengar under tiden som hindret att ta ett arbete föreligger eftersom 

medlemmen inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande.157 Medlemmen måste ge 

besked till jobcenteret om han eller hon har problem med att skaffa barnpassning.158 I ett fall 

                                                
151 § 86 LBK nr 975 af 26/09/2008. 
152 § 8 BEK nr 179 af 19/02/2007. 
153 Til § 8 och § 9 VEJ nr 17 af 19/02/2007. 
154 Til § 8 VEJ nr 17 af 19/02/2007. 
155 AMA-afgørelse, journalnr 06-627-0765. 
156 BEK nr 178 af 19/02/2007. 
157 Rundskrivelse nr. 30/05, s 1. 
158 Til § 8 VEJ nr 17 af 19/02/2007. 
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bedömde Direktoratet att en medlem haft en giltig grund att avslå ett förmedlat arbete eftersom 

medlemmen hade problem med barnpassning då det förmedlade arbetet avsåg kvällstid. 

Direktoratet tog däremot inte ställning till huruvida medlemmen stod till arbetsmarknadens 

förfogande.159  

 

Hälsoskäl  

Ett rimligt arbete kräver vidare att det är ett sådant arbete som medlemmen kan ta med hänsyn 

till dennes hälsa.160 För att medlemmens hälsa ska ses som en giltig grund att tacka nej till ett 

arbete krävs ett läkarintyg.161 Även om medlemmen har giltig grund att avslå ett arbete på 

grund av sin hälsa kan medlemmen mista rätten till dagpengar om medlemmen inte kan anses 

stå till arbetsmarknadens förfogande.162 Det finns ett vägledande uttalande från Direktoratet 

som säger att ”En medlems sjukdom eller handikapp inte automatiskt medför att medlemmen 

inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande/---/. Huruvida en medlem kan anses stå till 

arbetsmarknadens förfogande är /…/ en helt konkret värdering som medlemmens 

arbetslöshetskassa i första hand ska utföra i förhållande till varje enskild medlem i händelse av 

arbetslöshet. Det gäller även i förhållande till medlemmar som beviljas personlig assistans 

eller hjälp.”
163  

 

Transporttid  

Med hänsyn till lång transporttid kan en medlem med giltig grund avslå ett förmedlat arbete. 

Som utgångspunkt gäller att en medlem ska kunna ta ett arbete där den dagliga transporttiden 

inte överstiger tre timmar. När medlemmen varit arbetslös i tre månader ska medlemmen dock 

kunna ta ett arbete med en transporttid på upp till fyra timmar.164 Ett fall handlar om en medlem 

som avslog ett till denne förmedlat arbete med anledningen att den dagliga transporttiden på tre 

timmar och 15 minuter var för lång. På grund av att medlemmen varit arbetslös i mer än tre 

månader och detta innebär att man ska kunna acceptera längre transporttider ansågs 

medlemmen själv skyldig till sin arbetslöshet och fick tre veckors avstängning.165  

 

Det ställs även högre krav på medlemmar som är högutbildade, en medlem ska nämligen 

                                                
159 Direktoratets afgørelse, journalnr 01-627-0531. 
160 Til § 8 VEJ nr 17 af 19/02/2007. 
161 Til § 22 stk. 1 VEJ nr 17 af 19/02/2007. 
162 Til § 15 VEJ nr 16 af 19/02/2007. 
163 Direktoratets vejledende udtalelse, journalnr 00-625-0220. 
164 § 9 BEK nr 179 af 19/02/2007, til § 9 VEJ nr 17 af 19/02/2007. 
165 AMA-afgørelse, journalnr 05-423-6110. 
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oavsett transporttid ta ett arbete om det är nödvändigt för att tillsätta platser som kräver 

bestämda kvalifikationer och de inte kan täckas av lokal arbetskraft. Högutbildade ska överlag 

acceptera en längre transporttid, det tas dock särskild hänsyn till familjeförhållanden och det 

som beaktas är om medlemmen har barnfamilj, är ensamstående förälder eller har 

familjemedlem som lider av sjukdom eller handikapp.166   

                                                
166 § 9 BEK nr 179 af 19/02/2007, til § 9 VEJ nr 17 af 19/02/2007. 
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4. Jämförelse 

Nedan följer den komparativa delen där jag avser jämföra den svenska och danska 

arbetslöshetsförsäkringen med varandra samt belysa eventuella likheter och skillnader. De 

delar som jämförs är de som har följts åt genom uppsatsen.  

 

4.1. Arbetslöshetskassorna 

A-kassorna i Sverige respektive Danmark fyller i stort sett samma funktion. Deras främsta 

uppgift är att förse deras medlemmar med ersättning i det fall de drabbas av arbetslöshet. En 

skillnad är dock att a-kassorna i Danmark även fungerar som en slags jobbförmedlare där de har 

till uppgift att hjälpa deras medlemmar med att bland annat skriva cv och vägleda dem i deras 

möjligheter till arbete. De svenska a-kassorna däremot har enbart till uppgift att administrera 

arbetslöshetsförsäkringen och betala ut ersättning. Kravet på 10 000 medlemmar för att ses som 

en erkänd a-kassa är däremot detsamma i båda länder. I Sverige är kassorna indelade efter 

verksamhetsområde vilket också är fallet i Danmark, en skillnad är dock att Sverige har den så 

kallade Alfakassan som inte är inriktad på något specifikt yrkesområde. Såväl de svenska som 

de danska kassorna är privata föreningar som finansieras med hjälp av bland annat bidrag från 

staten.  

 

Villkoren för att bli medlem i en a-kassa är relativt liknande. Sverige har ingen minimiålder för 

medlemskap motsvarande Danmarks på 18 år, däremot kan en person över 64 år inte bli 

medlem vilket kan antas motsvara den danska åldersgränsen på två år under pensionsåldern. 

För medlemskap i en svensk a-kassa finns specifika krav på att den sökande ska ha arbetat och 

fortfarande arbeta ett visst antal timmar. De danska a-kassorna ställer inte upp något krav på 

antal timmar men för inträdelse i en kassa krävs att personen är lönarbetare, dessutom kan 

personer som genomgått bland annat yrkesutbildning bli medlemmar. Personer som är egna 

företagare kan bli medlemmar i såväl Sverige som Danmark. Det gäller dock andra villkor för 

dem angående rätt till ersättning, vilket jag har valt att inte titta närmare på. 

 

4.2. Arbetslöshetsförsäkringen 

Arbetslöshetsförsäkringarna i Sverige respektive Danmark är lika till den delen att de är 

frivilliga och bygger på den så kallade Ghent-modellen. I Sverige är man 

inkomstbortfallsförsäkrad om man varit medlem i en a-kassa i ett år, saknar man medlemskap 
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eller på annat sätt inte uppfyller kraven för den inkomstrelaterade försäkringen är man istället 

grundförsäkrad – det vill säga att man har rätt till dagpenning i form av ett grundbelopp. I 

Danmark är man försäkrad om man valt att antingen vara fulltidsförsäkrad eller 

deltidsförsäkrad. Har en person däremot valt att inte vara medlem i en a-kassa finns det ingen 

möjlighet för denne att få dagpengar från arbetslöshetsförsäkringen utan han eller hon får 

istället vända sig till kontanthjälpen för att få stöd därifrån.  

 

Den stora skillnaden länderna emellan finns i ersättningens storlek och längd. I Sverige är en 

ersättningsperiod 300 dagar, därefter måste arbetsvillkoret uppfyllas på nytt innan den sökande 

åter har rätt till dagpenning. I Danmark kan de däremot få ersättning i upp till fyra år beräknat 

på en sex års period innan arbetsvillkoret måste återuppfyllas. Som sagt kan man även se en 

skillnad över storleken på ersättningen. I Sverige ligger taket på den inkomstrelaterade 

ersättningen på max 80 procent av den sökandes tidigare lön, vilket idag är ett belopp på högst 

680 svenska kronor per dag. Detta är dock bara de 200 första dagarna i ersättningsperioden, 

därefter sänks ersättningen nämligen till att utgöra 70 procent av den tidigare lönen de 

återstående dagarna. Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas med ett grundbelopp som idag 

är 320 svenska kronor per dag. I Danmark utgör ersättningens storlek hela 90 procent av den 

sökandes tidigare arbetsinkomst för fulltidsförsäkrade som idag är ett belopp på 725 danska 

kronor. För deltidsförsäkrade utgör ersättningen två tredjedelar av detta, vilket idag är ett 

belopp på 483 danska kronor. 

 

I Sverige har vi även ett karens villkor som skiljer sig åt från det danska. I Sverige kan den 

sökande inte få någon ersättning de sju första dagarna, medan motsvarande tid i Danmark är tre 

dagar. Dessutom finns det i Danmark en annan slags dagpenning som den sökande har rätt till 

dessa tre första dagar nämligen den så kallade dagpengegodtgørelsen som är en ersättning som 

den sökandes arbetsgivare ska stå för. 

 

4.3. Villkoren för ersättning 

I Sverige måste den sökande uppfylla grundvillkoren för att ha rätt till ersättning, detta kan 

likställas med det danska rådighedskravet. Sammantaget innebär det att sökande i de både 

länderna ska stå till arbetsmarknadens förfogande och vara beredda att ta ett lämpligt arbete. De 

ska vara inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingen respektive jobcenteret och de 

måste även medverka till att upprätta en handlings- respektive en jobplan. I Sverige finns ett 
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krav på att den sökande måste kunna arbeta minst tre timmar per dag och i genomsnitt 17 

timmar i veckan. De danska reglerna föreskriver att den sökande ska kunna ta ett heltidsarbete 

om denne är fulltidsförsäkrad och i det fallet den är deltidsförsäkrad ska den kunna ta ett arbete 

på 30 timmar i veckan. 

 

Båda länder har ett så kallat arbetsvillkor som innebär ett krav på i vilken omfattning den 

sökande ska ha arbetat. I Sverige innebär detta villkor att den sökande ska ha arbetat minst 80 

timmar per månad i sex månader, beräknat på en ramtid av tolv månader. En sökande kan dock 

även uppfylla arbetsvillkoret i det fall denne arbetat 480 timmar i sex månader och arbetat minst 

50 timmar i varje månad. Det danska arbetsvillkoret, beskæftigelsekravet, innebär att den som 

är fulltidsförsäkrad ska ha arbetat minst 1924 timmar beräknat på en tid av tre år och den som är 

deltidsförsäkrad ska ha arbetat minst 1258 timmar under tre år.  

 

I Danmark finns något som kallas selvforskyldt ledig, med detta menas att den sökande själv är 

att se som skyldig till sin arbetslöshet. Detta sker i fall där den sökande själv har sagt upp sig 

från sitt arbete eller om denne blir avskedad på en grund som han eller hon själv är i skuld till. 

Då den sökande är att anses som själv skyldig till sin arbetslöshet lämnas inte någon ersättning. 

Även i Sverige förlorar den sökande rätten till ersättning då denne har lämnat sitt arbete på eget 

bevåg eller blivit skild från det på grund som han eller hon själv är skyldig till. Det finns dock 

vissa undantag i de båda länderna som godkänner att den sökande lämnat sitt arbete. I den 

danska lagen beskrivs dessa relativt utförligt och nämner giltiga grunder så som till exempel 

hälsoskäl, lång transporttid, barnpassningssvårigheter, flytt på grund av familjeskäl etcetera. I 

föreskrifter till den svenska lagen hänvisas till att det ska föreligga särskilda skäl för att den 

sökande ska ha lämnat sitt arbete, som exempel nämns hälsoskäl eller att arbetsgivaren inte 

betalat ut lön. IAF nämner dock i sina kommentarer att även händelser som trakasserier eller 

mobbning på arbetsplatsen eller fall då arbetsgivaren flyttat arbetsplatsen kan ses som giltiga 

grunder att lämna sitt arbete. 

 

4.3.1. Sanktioner 

I Sverige finns två slag av sanktioner; nedsättning av ersättningen eller avstängning från den. 

Det finns även omständigheter som kräver att den sökande blir återbetalningsskyldig, till 

exempel om den sökande lämnat felaktiga uppgifter. Nedsättning sker då den sökande har 

avvisat ett lämpligt arbete, dagpenningen sänks då med 25 procent i 40 dagar. Avstängning sker 
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som nämnts ovan då den sökande lämnar sitt arbete eller blir uppsagd alternativt avskedad, med 

högst 45 ersättningsdagar respektive 60 ersättningsdagar. 

 

De sanktioner som är aktuella i Danmark är något de kallar för karantæn vilket jag översatt som 

att den sökande blir avstängd från rätten till ersättning. Tiden på en avstängning är antingen två 

eller tre veckor beroende på vad det är som har hänt, har den sökande till exempel avslagit ett 

erbjudet rimligt arbete får den en tre veckors avstängning, har den sökande uteblivit från en 

aktivitet som anordnats av a-kassan får den istället en två veckors lång avstängning. Om den 

sökande har blivit avstängd två gånger under ett år kan den inte få dagpengar igen förrän den 

uppfyller ett krav på att ha arbetat 300 timmar på 10 veckor. Den sökande kan också bli 

återbetalningsskyldig i de fall denne fått ersättning som den inte haft rätt till, till exempel efter 

att ha lämnat oriktiga uppgifter.  

 

4.4. Lämpligt/Rimligt arbete 

I Sverige finns det krav på den sökanden att denne ska ta ett erbjudet lämpligt arbete men också 

att den aktivt ska söka sådant arbete. I Danmark ställs det liknande krav på något som definieras 

som rimligt arbete. Jag har utgått från att begreppen lämpligt respektive rimligt är varandras 

motsvarigheter. 

 

Lämpliga och rimliga arbeten är arbeten som den sökande kan ta utan några hinder. I Sverige 

respektive Danmark ser man till den sökandes personliga förhållanden samt 

anställningsförhållanden. När det görs en bedömning om ett arbete är lämpligt eller ej ska man 

också titta på hur det ser ut på arbetsmarknaden, detta är också huvudregeln när det är fråga om 

rimligt arbete. 

 

Ytterligare gemensamma punkter det tas hänsyn till är bland annat om det finns några hinder 

hälsomässigt för den sökande att överta ett arbete. Såväl i Sverige som i Danmark måste dessa i 

sådana fall styrkas av en läkare för att arbetet ska bedömas som olämpligt/orimligt. Det tas som 

sagt även hänsyn till anställningens förmåner etcetera, i Sverige ska de vara förenliga med de 

förmåner som de övriga anställda får enligt kollektivavtal och om sådant inte finns ska de vara 

skäliga i förhållande till vad andra arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter får. Arbetet är 

olämpligt om arbetsinkomsten understiger 90 procent av dagpenningen. I Danmark gäller att 

lön och arbetsvillkor ska motsvara vad som är överenskommet mellan arbetsgivar- och 
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arbetstagarorganisationen eller i annat fall motsvara vad som gäller för liknande arbete med 

likartade arbetsuppgifter. 

 

När det kommer till det geografiska området och transporttid så gäller i Sverige att den sökande 

inte behöver ta arbeten som ligger på ett avstånd som innebär att den sökande blir borta mer än 

12 timmar från hemmet, detta gäller dock endast då den sökande på grund av familjeskäl inte 

kan flytta till arbetsorten eller inte kan ordna med tillsyn till sina barn eller någon annan 

familjemedlem som kräver stöd och tillsyn. En sökande utan familj behöver dock inte ta ett 

arbete där transportiden är orimlig och transportkostnaderna oskäliga, men detta förutsätter att 

den sökande inte kan ordna bostad på arbetsorten. 

 

I Danmark behöver en sökande inte ta ett arbete om denne inte kan ordna barnpassning och när 

det gäller transporttid behöver den sökande inte ta ett arbete som innebär att transporttiden 

överstiger tre timmar. Ju längre tid den sökande varit arbetslös desto längre transporttid måste 

denne dock acceptera. Det ställs även högre krav på de som är högutbildade att acceptera en 

längre transporttid.  

 

Transporttid som måste accepteras är i stort sett lika lång i de båda länderna, frånvaro från 

hemmet högst 12 timmar i Sverige kan sägas motsvara Danmarks transporttid på sammanlagt 

tre eller fyra timmar. 

 

Skillnader finns dock bland annat med att högutbildade ska acceptera en längre transporttid i 

Danmark vilket det inte finns något krav på i Sverige. Däremot har Danmark inget motsvarande 

krav till det svenska som innebär att den sökande måste flytta till arbetsorten i det fall 

pendlingsavståndet skulle vara för långt. 
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5. Sammanfattande resultat 

Nedan följer en sammanfattning över de resultat jag kommit fram till avseende mina 

frågeställningar. 

 

5.1. Vilka krav läggs på individen för att ha rätt till ersättning i Sverige?  

I den svenska arbetslöshetsförsäkringen finns det två slags ersättningar; inkomstrelaterad 

ersättning som betalar ut max 80 procent av lönen (högsta beloppet per dag är dock 680 kronor) 

och grundersättning som består av ett grundbelopp på 320 svenska kronor. För att ha rätt till den 

förstnämnda ersättningen krävs att den sökande har varit medlem i en a-kassa i minst ett år, 

uppfyller den sökande inte detta krav kan den istället ha rätt till grundersättningen.  

 

Den sökande måste dock även uppfylla ett arbetsvillkor som innebär ett krav på att den sökande 

under en ramtid av 12 månader ska ha arbetat i minst 80 timmar i månaden i sex månader, 

alternativt att den sökande under ramtiden har arbetat 480 timmar under en sammanhängande 

period av sex månader och minst 50 timmar i varje månad. Efter att ersättning lämnats i 300 

dagar måste den sökande på nytt uppfylla detta villkor. 

 

Därtill ställs det krav på den sökande att denne ska vara arbetsför och kunna ta ett arbete, vidare 

ska han eller hon vara inskriven på arbetsförmedlingen som arbetssökande och medverka till att 

utforma en handlingsplan, dessutom ska den sökande aktivt söka ett lämpligt arbete och vara 

beredd att ta ett sådant om den blir anvisad till eller erbjuden ett. 

 

5.2. Vilka krav läggs på individen för att ha rätt till ersättning i Danmark? 

För att ha rätt till ersättning enligt den danska arbetslöshetsförsäkringen måste den sökande ha 

varit medlem i en a-kassa i 12 månader. Han eller hon kan välja att vara fulltidsförsäkrad och 

kan då få ersättning som betalar ut max 90 procent av lönen, dock med ett takbelopp på 725 

kronor per dag, eller så kan denne välja att vara deltidsförsäkrad och kan då få ersättning med 

ett belopp som i dagsläget utgår med 483 danska kronor. 

 

Den sökande måste även uppfylla ett arbetsvillkor för att ha rätt till ersättning. Villkoret för den 

fulltidsförsäkrade innebär ett krav på att ha arbetat 1924 timmar under en tidsperiod på tre år 

och för den deltidsförsäkrade innebär det ett krav på 1258 arbetade timmar under en 
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treårsperiod. Ersättning kan lämnas i upp till fyra år beräknat på en sexårsperiod innan 

arbetsvillkoret på nytt måste uppfyllas. 

 

För rätt till ersättning måste den sökande dessutom vara anmäld på jobcenteret och delta i bland 

annat så kallade cv-samtal samt medverka till att upprätta en jobplan. Det finns även ett krav på 

den sökande att stå till arbetsmarknadens förfogande som innebär att denne måste ta ett anvisat 

eller erbjudet arbete om detta är att anse som ett rimligt sådant. 

 

5.3. Vad är att anse som ett lämpligt arbete? 

Lämpligt arbete är ett arbete som den sökande kan ta utan hinder med tanke på den sökandes 

personliga förhållande och dennes förutsättningar för arbetet, men också med hänsyn till 

arbetsvillkor och förmåner. 

 

Angående den sökandes förutsättningar för arbetet och personliga förhållande tas det hänsyn till 

bland annat den sökandes hälsa och familjesituation. Om den sökande har ett hälsorelaterat 

hinder att utföra arbetet ska detta arbete inte bedömas som lämpligt, men det måste dock styrkas 

av en läkare att den sökande saknar förutsättningar för arbetet. 

 

Hänsyn till den sökandes familjesituation tas i de fall då ett arbete skulle innebära att den 

sökande inte kan tillgodose en familjemedlems behov av stöd och tillsyn. Detta gäller främst då 

arbetet är beläget på sådant avstånd att det orsakar pendlingsproblem. En arbetsplats på ett 

avstånd som innebär att den sökande inte är borta från hemmet i mer än 12 timmar anses inte 

vara ett för långt pendlingsavstånd. Krav på geografisk rörlighet innebär även att en sökande 

ska kunna flytta till arbetsorten om det finns möjlighet att få tillgång till bostad. 

  

Angående arbetets villkor och förmåner ska dessa stämma överens med vad som gäller enligt 

kollektivavtal eller om sådant inte finns vara skäligt i förhållande till vad arbetstagare med 

likvärdigt arbete får. Om arbetets inkomst understiger 90 procent av den sökandes dagpenning 

är arbetet inte att anse som lämpligt. Ett arbete är inte heller lämpligt om det råder olovlig 

stridsåtgärd på arbetsplatsen.  
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5.4. Vad är att anse som ett lämpligt arbete i den danska 

arbetslöshetsförsäkringen? 

Motsvarigheten till lämpligt arbete i den danska arbetslöshetsförsäkringen benämns som 

rimligt arbete och avser allt arbete den sökande kan ta utan hinder. Hänsyn tas till den sökandes 

personliga förhållande så som till exempel familjesituation, men även till vad arbetet innebär i 

fråga om lön och villkor. 

 

Ett arbete bedöms som orimligt om den sökande har medicinska hinder att utföra arbetet, det 

krävs dock att en läkare intygar dessa hinder. Även i de fall då den sökande har problem med 

barnpassning kan arbetet anses vara orimligt. Detta innebär att den sökande inte behöver 

acceptera arbetet, men däremot kan dessa förhållanden medverka till att den sökande inte kan 

anses stå till arbetsmarknadens förfogande och har då inte heller rätt till ersättning. Har den 

sökande problem med passning av barn, som innebär att den sökande själv måste vara hemma, 

måste sökanden meddela det till jobcenteret. Om den sökande inte kan överta eller söka något 

arbete kan den heller inte anses stå till förfogande. 

 

Vid en bedömning om ett arbete är rimligt eller inte tas även transporttiden i beaktning. En 

sökande behöver inte acceptera ett arbete där den sammanlagda restiden överstiger tre timmar. 

Dock gäller vissa undantag som till exempel accepterande av en sammanlagd restid på upp till 

fyra timmar om den sökande har varit arbetslös i över tre månader. Även högutbildade 

förväntas acceptera en längre transporttid. 

 

Angående arbetets lön och villkor ska dessa motsvara vad som gäller efter överenskommelse 

mellan arbetsgivare och arbetstagare eller när sådan överenskommelse inte finns vara 

jämförbara med vad som gäller för ett likvärdigt arbete. 

 

Väsentliga skillnader 

När det gäller bedömningen av vad som är ett lämpligt respektive rimligt arbete tas det i de båda 

länderna hänsyn till i stort sett liknande saker angående den sökandes personliga förhållanden 

och arbetets villkor. Det som främst skiljer sig åt i de båda arbetslöshetsförsäkringarna är 

framförallt ersättningens storlek och längden på ersättningsperioden som ter sig mycket 

generösare i Danmark än i Sverige. Även karensvillkoret utgör en klar åtskillnad där detta är 

strängare i Sverige.   
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6. Diskussion 

Nedan följer en diskussion över den danska respektive den svenska arbetslöshetsförsäkringen. 

Resultat och sådant som tagits upp i uppsatsen diskuteras, men avsnittet innefattar även en 

diskussion om arbetslöshetsförsäkringen ur en jämställdhetssynpunkt. 

 

6.1. Diskussion 

I föregående avsnitt nämnde jag de aspekter som jag har kommit fram till främst skiljer sig åt i 

ländernas olika arbetslöshetsförsäkringar. Enligt Bogdan bör man ”undersöka tänkbara 

kompensationsmöjligheter” när man upptäckt väsentliga skillnader inom ett visst område.167 

Som nämnts ligger den stora skillnaden främst i ersättningsnivån och ersättningsperioden. Jag 

tror att Danmarks generösa arbetslöshetsersättning kan fungera som en kompensation för brist 

på arbetsrättsliga regler som skyddar de anställda från uppsägning etcetera. En uppfattning som 

jag har sen tidigare är att Danmark inte är vidare känt för att ha ett omfattande 

anställningsskydd, men istället kan då arbetarna kompenseras genom en givmild 

arbetslöshetsförsäkring. Anställda behöver inte oroa sig för att förlora jobbet då de vet att de har 

rätt till en hög ersättning och skulle de bli arbetslösa och inte finna ett nytt arbete direkt har de 

också vetskapen om att rätten till ersättning varar under en lång period. 

  

När det kommer till Sverige har vår arbetslöshetsförsäkring varit aktuell den senaste tiden efter 

regeringens reformer av den. Kraven har skärpts, medlemsavgiften har höjts och 

ersättningsnivån har sänkts. Detta i sin tur ledde till att många beslutade att lämna sin a-kassa, 

kanske uppfyllde de inte längre villkoren eller kanske blev avgiften för hög för dem. Med tanke 

på detta och i samband med den tid som nu råder med den finansiella krisen och alla de som har 

förlorat jobbet, finns det troligtvis en hel del personer som idag står utanför försäkringsskyddet.  

 

I Sverige men även i Danmark innebär medlemsvillkoret för de sökandena att de måste varit 

medlemmar i en a-kassa i minst ett år för att de ska kunna ha rätt till ersättning. En skillnad är 

dock att i Sverige utgår grundersättning för de som inte varit medlem i någon kassa. Beloppet är 

relativt lågt om man jämför med vad det skulle innebära om den sökande istället haft rätt till 

inkomstbortfallsrelaterad ersättning. Jämför man däremot hur det ser ut i Danmark utgår ingen 

arbetslöshetsersättning om den sökande har valt att inte försäkra sig. Jag är av åsikten att för att 

ha rätt till inkomstbortfallsrelaterad ersättning är det en självklarhet att medlemskap i en 

                                                
167 Bogdan, s 88. 
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a-kassa ska vara ett krav, ersättningen utgår ju från en försäkring och då är det också självklart 

att man så att säga ”tecknar försäkringen”. Jag anser därför inte heller att det finns någon som 

helst kritik att rikta mot Danmarks form att ersättning inte utgår till de som valt att vara 

oförsäkrade. Jag kan dock vara lite kritisk mot att det i Sverige ställs krav på att den sökande ska 

arbeta i en viss omfattning för att kunna bli medlemmar i en a-kassa, detta innebär att det också 

finns de som vill vara medlemmar men som inte uppfyller kraven. Regeringen har dock lagt 

fram ett förslag i syfte att fler ska kunna ansluta sig till försäkringen, ändringen innebär att även 

de som inte arbetar i den utsträckning som idag krävs ska kunna bli medlemmar i en a-kassa om 

de uppfyllde kravet då de senast hade ett arbete.168  

 

Arbetsvillkoret i Sverige kräver att den sökande har haft ett arbete i sex månader och arbetat 

minst 80 timmar i månaden under en ramtid av 12 månader alternativt att den sökande arbetat 

480 timmar under en sexmånadersperiod och minst 50 timmar i varje månad. Villkoret i 

Danmark ställer ett krav på den sökande att ha arbetat i 1924 timmar under en tid beräknat på tre 

år, vilket motsvarar i genomsnitt 641 timmar på ett år. Slutsatsen blir därmed att det danska 

villkoret ställer ett något högre krav på den sökande med tanke på antal timmar denne ska ha 

arbetat i genomsnitt per år. Däremot kan det svenska kravet vara svårare att uppfylla eftersom 

det kräver att den arbetade tiden har skett under en mycket kortare period än vad som krävs i 

Danmark. Arbetsvillkoren innebär krav på att de sökande har förankring till arbetsmarknaden, 

det betyder också att några hamnar utanför försäkringsskyddet, till exempel utexaminerade 

studenter. Men eftersom arbetslöshetsförsäkringen ska utge ersättning endast vid omställelse 

mellan arbeten så kan alltså studenter inte längre kvalificera sig till att omfattas av försäkringen. 

Enligt min mening kan detta komma att innebära stora svårigheter för oss studenter om vi inte 

finner ett arbete direkt efter avslutad utbildning, antingen får man söka sig till socialtjänsten 

eller så får man helt enkelt plugga vidare samtidigt som man söker arbete och därmed också öka 

på sin studieskuld ytterligare. Annorlunda är det i Danmark, där kan de som genomgått en 

utbildning få ersättning under förutsättningen att de anmält sig i en a-kassa.  

 

Gemensamt för ländernas arbetslöshetsförsäkringar är att de uppställer krav på den sökande att 

stå till arbetsmarknadens förfogande för att ersättning ska kunna utgå. Detta förutsätter att den 

                                                
168 Prop. 2008/09:127, s 36-37. Förslaget träder i kraft den 1 juli 2009. Vidare ska även medlemsvillkoret 
förbättras tillfälligt på grund av att det idag finns många som står utanför det inkomstrelaterade 
försäkringsskyddet. Förändringen innebär att en medlem ska få tillgodoräkna sig en extra månad för varje månad 
denne varit medlem i en a-kassa, detta innebär att medlemsvillkoret som förut inneburit ett krav på 12 månaders 
medlemskap för rätt till ersättning istället kan uppfyllas efter redan sex månaders medlemskap. Det förändrade 
medlemsvillkoret gäller dock bara fram till och med den 1 januari 2010, se prop. 2008/09:127, s 20-21. 
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sökande är anmäld som arbetslös på arbetsförmedlingen respektive jobcenteret och deltar i de 

aktiviteter som anordnas men också att denne aktivt ska söka arbeten och acceptera ett arbete 

som erbjuds. Vidare förutsätter det också att den sökande är beredd på att acceptera ett arbete 

som innebär att denne måste pendla och i Sverige betyder kravet på den sökandes rörlighet att 

denne kan bli tvungen att flytta till annan ort om den blir erbjuden ett lämpligt arbete. Jag har 

inte funnit något motsvarande krav i Danmark att den sökande kan bli tvungen att flytta, men 

precis som i Sverige förekommer krav på att acceptera arbeten som kan innebära ett visst 

reseavstånd för den sökande.  

 

I Sverige ska det vid bedömning om ett arbete är lämpligt i fråga om avståndet mellan 

arbetsplats och hemmet tas hänsyn till familjeförhållanden, men mål 800-06 visar på hur ett 

arbete kan bedömas som lämpligt för den sökanden om denne inte har gjort allt för att 

undanröja sina hinder för att överta arbetet. I detta mål togs det ingen hänsyn till att arbetet 

skulle innebära drygt 12 timmars frånvaro från hemmet, att den sökandes fru arbetade kvällstid 

och att barnen inte kunde få den tillsyn som krävdes. Regeringsrätten fann istället att den 

sökande inte gjort tillräckligt för att lösa problemen samt att arbetssökande inom 

byggbranschen förväntas kunna ta ett arbete där arbetsplatsen är belägen på annan ort. 

 

Jag anser att det är självfallet att det ska läggas krav på den sökande att aktivt söka lämpliga 

arbeten och vara beredd att anta ett erbjudet lämpligt arbete för att ha rätt till ersättning - 

arbetslöshetsförsäkringen är som sagt inget bidragssystem utan en omställningsförsäkring. 

Dock anser jag det vara av stor vikt att det finns vissa hänseenden som beaktas vid 

bedömningen om ett arbete ska anses vara lämpligt för den sökande. Såväl Sverige som 

Danmark tar hänsyn till den sökandes personliga förhållanden och förutsättningar för att kunna 

överta arbetet, som till exempel familjesituation och pendlingsavstånd. Viss kritik som jag kan 

rikta mot hur det förhåller sig i Sverige är dock det faktum att en sökande kan vara tvungen att 

flytta till annan ort eller bli tvungen till att veckopendla. Hänsyn tas bland annat till om det finns 

tillgång till bostad/familjebostad på orten, men det förutsätts också att den sökande ska ha gjort 

allt vad den kunnat för att lösa situationen därför är även ett arbete på annan ort som inte hindrar 

att den sökande kan besöka det gemensamma hemmet varje vecka lämpligt. Man kan ställa sig 

frågan om det görs likartade bedömningar i fall där den sökandes egen insats ifrågasätts. Jag har 

dock en stark tilltro till de svenska arbetslöshetskassornas arbete och antar att det inte 

förekommer några väsentliga skillnader vid sådana bedömningar. Det skulle dock vara en 

intressant fråga att titta närmare på i eventuella framtida studier. Det faktum att den sökande 
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kan tvingas acceptera ett erbjudet arbete på annan ort förutsätter vidare att Arbetsförmedlingen 

inte brister i sitt arbete att anvisa lämpliga arbeten till rätt personer så att det inte uppkommer 

onödig geografisk förflyttning. (Till exempel att en sökande från Jönköping blir anvisad ett 

arbete i Malmö och en sökande från Malmö blir anvisad ett arbete i Jönköping och arbetet likväl 

skulle kunna vara lämpligt för den andre). Även detta skulle vara en intressant fråga att 

undersöka i framtida studier; hur Arbetsförmedlingen gör sin bedömning av vilka arbeten den 

sökande ska söka. I tider som nu med få lediga arbeten anser jag dock att man får vara beredd på 

att söka sig bortom sitt eget område och acceptera att man kanske måste pendla för att kunna få 

arbeta. Det står även skrivet i IAF´s föreskrifter att en bedömning huruvida ett arbete ska anses 

vara lämpligt eller ej ska göras utifrån hur det ser ut på arbetsmarknaden.  

 

Vad är bäst? 

För att göra en komparativ värdering av vad som är bäst krävs att de jämförda rättsreglerna har 

samma rättspolitiska syfte.169 Det bakomliggande politiska syftet i den svenska 

arbetslöshetsförsäkringens regler är att ”stärka arbetslinjen” det vill säga att få folk att vilja 

arbeta och därmed öka sysselsättningen och minska utanförskapet som arbetslöshet orsakar.170 

Danmark använder sig av den så kallade flexicurity-modellen som syftar till att öka 

flexibiliteten på arbetsmarknaden men även den sociala tryggheten.171  

 

På grund av att det finns olikheter i fråga om ländernas arbetsmarknadspolitik är det nästan 

omöjligt att göra en bedömning av vad som kan tänkas vara det bästa. 

 

En stark arbetslöshetsförsäkring med en generös ersättning och inte för hårda krav kan vara 

positivt för de sökande. Jag tror att det i Danmark kan fungera med en sådan eftersom det dels 

blir som en kompensation för sämre anställningsskydd, det blir som en slags trygghet för de 

danska medborgarna att veta att de har rätt till en hög arbetslöshetsersättningen i det fall de 

skulle förlora arbetet och det i sig påverkar också att de vågar ut och pröva nya jobb vilket jag 

har fått uppfattningen av är tanken med den danska arbetsmarknadspolitiken – att få en flexibel 

arbetsmarknad. 

 

                                                
169 Bogdan, s 74. 
170 Arbetsmarknadsdepartementet, Fortsatt reformarbete stärker arbetslinjen, Faktablad om budgetpropositionen 
2008. 
171 http://www.adir.dk/graphics/dokumenter/arbejdsdirektoratets_forretningsstrategi.pdf, 
http://europa.eu/scadplus/leg/sv/cha/c10159.htm datum: 090314. 
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I Sverige däremot verkar arbetsmarknadspolitiken för att få så många som möjligt i arbete, 

därmed har vi en arbetslöshetsförsäkring med relativt höga krav för rätt till ersättning, vilken i 

sig tenderar att vara mycket lägre än Danmarks. Men för att kunna värdera vad som egentligen 

är bättre än det andra måste man se till landet i övrigt, en politik som Danmarks skulle kanske 

inte fungera i Sverige. Storleken på ersättning och kraven för att ha rätt till denna måste även 

relateras till hur försäkringen finansieras samt hur hög arbetslösheten är. Som nämnts i 

inledningen av denna uppsats är Sveriges arbetslöshetsprocent större än Danmarks, därmed 

skulle en alltför generös ersättning kunna kosta för mycket för staten. Å andra sidan leder allt 

för höga kvalificeringskrav till att allt fler istället tvingas söka sig till socialen för bidrag, detta 

innebär i sin tur att det istället blir kommunerna i landet som får stå för högre kostnader.  

 

På grund av att arbetslöshetsförsäkringen är just en försäkring och inget ”bidrag” kan man 

kanske tycka att de som försäkrat sig och sedan blir drabbade av arbetslöshet ska ha rätt till en 

ersättning som inte skiljer sig mycket ifrån vad personen hade i inkomst vid arbete. Men man 

får inte glömma att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som syftar till att de 

sökande snabbt ska kunna omställa sig till ett nytt arbete och jag tror att en låg ersättningsnivå 

kan bidra till en snabbare vilja till sådan omställning. Dock anser jag att den svenska 

arbetslöshetsförsäkringen kan kritiseras något i en tid som denna eftersom den bygger på att det 

ska löna sig att arbeta, men det måste ju också finnas arbeten att söka och i svåra ekonomiska 

tider tenderar ju antalet lediga jobb att vara färre. Det kommer ju dock som nämnts ovan bli en 

del förbättrade villkor i arbetslöshetsförsäkringen från och med i sommar vilket jag ser som en 

positiv förändring. 

 

6.2. Arbetslöshetsförsäkringen ur jämställdhetssynpunkt 

I Sverige har deltidsarbetslösa rätt till ersättning under enbart 75 dagar inom 

ersättningsperioden, resten av ersättningsperioden får användas bara när den sökande inte har 

utfört något arbete överhuvudtaget. Indirekt påverkar detta främst kvinnor eftersom det i vårt 

land är främst de som har deltidsarbeten. Men även arbetsvillkoret, som ställer krav på den 

sökande att ha arbetat minst 80 timmar i månaden på sex månader, drabbar kvinnor negativt. 

Eftersom kvinnorna till skillnad från männen ofta står för deltidsarbeten och tillfälliga 

anställningar får de därmed också svårt att nå upp till kravet på antalet arbetade timmar. Att 

kvinnor till skillnad från män tenderar att ha deltidsarbete kan bero på det faktum att kvinnor 

oftare än män tar hand om familjen, det är även fler kvinnor än män som tar ut föräldraledighet. 
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Det kan dock även vara så att en del av kvinnorna är ofrivilligt deltidsarbetslösa, men har 

svårare att få ett heltidsjobb helt enkelt. Ersättningens storlek slår även den hårdast mot kvinnor 

eftersom de allmänt har lägre lön än vad männen har. Även medlemsavgiften, som inte tar 

någon hänsyn till skillnader i inkomst, kan vara svårare för kvinnor än för män att betala med 

tanke på ovanstående anledningar. Att arbetslöshetsförsäkringen kan sägas indirekt 

diskriminera kvinnor tror jag beror på det faktum att vårt samhälle ser ut som det gör, kvinnor 

har lägre lön än män och när ersättningen baseras på tidigare inkomst blir utfallet självklart så 

att kvinnor generellt även får en lägre dagpenning. Fler kvinnor har deltidsarbeten jämfört med 

män, fler kvinnor än män tar hand om hem och hushåll därmed får de också svårare att uppfylla 

arbetsvillkoret och krav på att kunna ta lämpligt arbete även på annan ort. 

 

I Danmark ställer arbetsvillkoret lägre krav på antalet arbetade timmar jämfört med Sverige 

med tanke på den längre beräkningsperioden på tre år, därmed får kvinnorna det inte lika svårt 

att kvalificera sig till ersättningsrätten. Ersättningsnivån är hög och slår därmed inte lika hårt 

mot kvinnorna i Danmark som det gör i Sverige, men dagpenningen baseras liksom i vårt land 

på tidigare inkomst och eftersom män generellt har högre inkomst än kvinnor får de därmed 

också ut ett högre dagpenningsbelopp.  

 

För att arbetslöshetsförsäkringen ska kunna anses vara helt jämställd är jag av den 

uppfattningen att arbetsmarknaden i övrigt måste vara det. Man måste alltså börja i den ändan 

för att kvinnor ska kunna anses vara lika bra arbetslöshetsförsäkrade som män.  
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