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ABSTRACT 

 
 

Uppsatsen granskar 9 § i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i ett 

försök att kartlägga lagstiftarens resonemang och argumentering för att 

paragrafen skall anses rättssäker, skälig och rättvis samt hur detta framträder i 

tillämpning och praxis. Paragrafen handlar om de krav som den arbetslöse måste 

uppfylla för att få ersättning från arbetslöshetskassan. Om kraven inte uppfylls 

så är arbetsförmedlaren skyldig att skicka en underrättelser till den 

arbetssökandes a-kassa så att de kan se över om arbetslöshetsersättning skall 

utgå eller inte. Lagstiftarens intentioner för denna lag i allmänhet och 9 § mer 

specifikt visar på argument för såväl ett rättssäkert, skäligt som rättvist tankesätt. 

Men en genomgång av praxis och tillämpning visar att dessa intentioner inte 

alltid följer med hela vägen i arbetet på Arbetsförmedlingarna. Det finns en stor 

variation olika arbetsförmedlingar emellan av hur 9 § ALF tillämpas. 

Variationen beror på flera olika faktorer, allt ifrån hur arbetsförmedlingen lokalt 

är organiserad till den enskilda handläggarens egna värderingar. En stor 

variation i hur 9 § ALF tillämpas olika arbetsförmedlingar emellan resulterar i 

att lagstiftningen många gånger vacklar utifrån ett rättsäkerhets, skälighets och 

rättviseperspektiv. 
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Förkortningar 

 

AF  - Arbetsförmedlingen 

ALF  - Lagen om arbetslöshetsförsäkring 

A-kassa     - Arbetslöshetskassa 

AMS  - Arbetsmarknadsstyrelsen  

Bet.  - Betänkande 

IAF  - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 

KR   - Kammarrätten 

Prop.  - Proposition 

SOU  - Statens offentliga utredning 

SFS  -Svensk författningssamling 

AU  - Arbetsmarknadsutskottet 

AMSFS  - Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter 
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1. FÖRORD 

1. 1 Inledning 

Utifrån den senaste tidens media bevakning och information om den nya 

arbetslöshetsförsäkring väcktes vårat intresse för vad lagen (1997:238) om 

arbetslöshetsförsäkringen egentligen stod för och vad den innebar. Frågor väcktes framförallt 

utifrån ett rättviseperspektiv men även kring skäligheten i lagstiftningen samt dess 

rättssäkerhet. Att arbeta med socialt arbete medför dagligen tolkning och tillämpning av ett 

flertal lagstiftningar. Vi valde att granska just 9 § lagen (1997:238) om 

arbetslöshetsförsäkring men det är bara en av många paragrafer som socialarbetare arbetar 

med så forskningsområdet är mycket stort. 

 

1.2 Bakgrund 

Arbetslöshetsförsäkringen är till för att individen skall få en ekonomisk ersättning och 

trygghet under tiden som denne är arbetssökande. År 2006 tog ca 553 000 arbetslösa emot 

arbetslöshetsersättning någon gång under året och en sammanlagd summa på 29,9 miljarder 

kronor betalades ut i form av arbetslöshetsersättning (www.iaf.se, 2008-04-11). 

Arbetslöshetsförsäkringen är till skillnad från andra socialförsäkringar ingen obligatorisk eller 

allmänstatlig försäkring utan en frivillig försäkring som bygger på medlemskap i någon av de 

arbetslöshetskassor som finns i Sverige i dag (SOU 1 996:150). 

 

Sverige befinner sig just nu i en högkonjunktur och det råder arbetskraftsbrist inom flera 

branscher samtidigt som många människor går långtidsarbetslösa. Arbetsmarknadsutskottet 

redogör i sitt betänkande : 2007/08: AU1: Ramar för utskriftsområdena 13 arbetsmarknad 

och 14 arbetsliv, att det är av stor vikt att snabbt hitta åtgärder för att avhjälpa de 

långtidsarbetslösa i Sverige. I samband med detta diskuterades förändringar i 

arbetslöshetsförsäkringen och huvudsyftet med ändringarna var att öka sysselsättningen och 

stärka arbetslösas väg tillbaka till ett arbete. I utskottets betänkande förs ett resonemang kring 

att det är bra med en generös arbetslöshetsförsäkring under en kortare period men att en allt 

för generös försäkring skulle kunna hämma arbetslinjen i och med att det skulle leda till att 

minska arbetslösa personers vilja att hitta ett nytt arbete (Bet. 2007/08: AU1). Det är 

riskdagen och regeringen som tar beslut om hur arbetslöshetsförsäkringen skall utformas och 
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fungera. Arbetet med att ändra de lagar och föreskrifter som ligger till grund för lagen 

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen (ALF) sker oftast genom att regeringen lämnar in en 

proposition, men även en motion kan leda till förändring av lagen. Utifrån detta har de som 

arbetar med tillämpningen av lagen i varierande former olika uppdrag, och ska tillsammans se 

till att försäkringen fungerar på bästa sätt utifrån de beslut som tagits av regering och riksdag. 

Ansvaret för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen vilar på Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen (IAF). IAF´s arbete behandlar frågor som gäller 

arbetslöshetsförsäkringen och handläggandet av ärenden som rör arbetslöshetsersättning 

utifrån ett rättssäkert, likabehandling och legitimitets tänkande (www.iaf.se, 2008-04-11). 

Men i regeringens proposition 2006/07:89: Ytterligare reformer inom 

arbetsmarknadspolitiken, m.m, framförs kritik emot att det finns skillnader på regional nivå 

vad gäller tillämpningen av de lagar och reglers om styr arbetet med arbetslöshetsförsäkringen 

(Prop. 2006/07:89). 

 

 

1.3 Problemformulering 

Enligt regeringsformens 1 kapitel 1 § andra stycket skall: den offentliga makten utövas under 

lagarna (Sveriges rikes lag, 2008). Det är inte enbart jurister som arbetar med juridik och 

offentlig maktutövning. Även alla som ägnar sig åt socialt arbete, i synnerhet socionomer, 

arbetar och kommer i kontakt med lagar, förordningar och bestämmelser av olika slag 

dagligen. I verksamheten inom olika förvaltningsmyndigheter arbetar socionomer med 

offentliga maktutövningen, såväl tillämpning som tolkning av rättsregler och bör således 

kunna förhålla sig till dessa (Hollander & Borgström, 2005). Enligt regeringsformens 2 § så 

skall den offentliga makten: utövas med respekt för alla människors lika värde och för 

enskilda människans frihet och värdighet. Regeringsformen skildrar förutom detta även hur 

demokratin skall vara grundande och vägledande i samhället, att all makt skall utgå ifrån 

folket och att riksdagen skall vara folkets företrädare (Sveriges rikes lag, 2008).  När det 

gäller offentlig makten i Sverige så är de offentliga organen uppdelade mellan beslutande 

politiska församlingar så som riksdag och kommunfullmäktige - och olika myndigheter. 

Myndigheter kan i sin tur delas in i regering, domstolar samt förvaltningsmyndigheter, vilka 

nästan samtliga styrs av regeringen. Den offentliga makten skall inte vara något ministerstyre 

utan all förvaltning skall utövas med en anda av opartiskhet legalitet och saklighet (Nilsson, 
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2008). För att mer tydligt lyfta fram det betonas att de regler och bestämmelser som styr en 

försäkring måste vara tydliga (Prop. 1996/97:107). Utifrån dessa aspekter så kan vi se hur 

rättssäkerheten, rättvisa och skäligheten bör eftersträvas i all lagstiftning så också i 

arbetsförmedlingens myndighetsutövning gentemot alla arbetslösa för att de skall få det så bra 

som möjligt. 9 § i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handlar om de krav den 

arbetslösa måste uppfylla för att få ersättning från arbetslöshetskassan.  Men kan det urskiljas 

att lagen om arbetslöshetsförsäkring är skapad utifrån en rättvis, rättssäker och skälig 

utgångspunkt för alla utifrån de olika förutsättningar som de arbetssökande har?  

 

 

1.4 Syfte   

Uppsatsens syfte är att granska 9 § i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 

försöka klarlägga lagstiftarens resonemang och stöd för att lagen skall anses rättvis, ha 

legalitet och  legitimitet samt hur detta ter sig i tillämpningen. 

 

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats handlar om 9 § i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkringen, där material 

och litteratur, så som rättskällor och liknande har inhämtats  på biblioteket eller via (främst 

Mittuniversitetets) databaser. Det material som valdes ut av författarna utifrån 

frågeställningen har sedan läst och bearbetats för att sedan sammanställas till denna uppsats. 

Materialet har fördelats mellan författarna som dock har tagit del av allt det material som 

använts i uppsatsen för att få en så komplett bild så möjligt av det material som använts. 

Arbetet har delats upp i tio kapitel där första kapitlet är förordet och det tar upp arbetets 

inledning samt bakgrund. I kapitel två förtydligas studiens problemställning och i tredje 

kapitlet dess syfte och frågeformuleringar. Kunskapsläget tas upp i kapitel fyra och berör 

tidigare forskning inom ämnet. Material och metod som presenteras i femte kapitlet tar upp 

och definierar vad en rättsdogmatisk ansats är, här tas även våra avgränsningar och den metod 

problematik vi stöt på under arbetet med uppsatsen. Kapitel fem avslutas med att definiera 

vad reliabilitet, validitet och generaliserbarhet innebär samt lyfter fram studien och dess 

resultat utifrån dessa tre perspektiv. Här diskuteras även de etiska överväganden vi tagit 
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hänsyn till under studiens utförande. I sjätte kapitlet presenteras arbetets upplägg och 

disposition och det sjunde kapitlet tar upp de olika teoretiska utgångspunkterna och här 

presenteras och definieras studiens nyckelbegrepp. Därefter följer åttonde kapitlet där vi 

redovisar lagstiftarnas intentioner och argumentering för arbetslöshetsförsäkringen mer 

allmänt samt runt 9 § ALF mer detaljerat, därtill kommer en beskrivning av vad IAF´s rapport 

visade om tillämpning av paragrafen. Efter följer kapitel nio som består av en analys av vad 

som framkommit i föregående kapitel. Denna analys sker utifrån studiens syfte och 

nyckelbegrepp. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens resultat och därefter 

följer en avslutande diskussion som presenteras i kapitel tio.   

 

 

2. Tidigare forskning  

Den största rapportern som gjorts av arbetslöshetsförsäkringens tillämpning av 9 § ALF 

genomfördes av IAF, inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen under 2007.  Som vi tidigare 

nämnt är IAF myndigheten som ansvarar för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen där 

arbetslöshetskassornas och en stor del av arbetsförmedlingens arbete ingår. Deras arbete utgår 

från ett rättssäkert, likabehandling och legitimitets tänkande och inkluderar inte bara att se till 

arbetslöshetsförsäkringen och därmed arbetslöshetskassornas och AF´s arbete utan även av att 

bland annat utfärda föreskrifter som förtydligar tolkningen av gällande lagar som ligger som 

grund för arbetsförmedlingens arbete. (www.iaf.se, 2008-04-11).  

 

I januari 2008 publicerade IAF en studie gjord på tolv arbetsförmedlingar runt om i Sverige i 

vilken de granskar hur ett urval av förmedlingarna använder kontroll funktionen, det vill säga 

underrättelserna. Rapporten belyser även orsakerna till skillnaderna mellan förmedlingarnas 

hantering av underrättelserna. Studien baserads på intervjuer av anställda och cheferna på tolv 

arbetsförmedlingar i Sverige och urvalet av arbetsförmedlingar skedde utifrån deras antal 

inrapporterade underrättelse till A-kassan utifrån 9 § ALF. Studien visade på stora skillnader 

när det gäller hur många underrättelser olika arbetsförmedlingar skickade in till a-kassan. En 

del arbetsförmedlingar gjorde många underrättelser medan andra förmedlingar inte gjort en 

enda. Skillnaderna i antalet anmälningar kopplades till stor del samman med den arbetslöses 

handläggare eller vilken förmedling denne tillhörde. Delvis skedde dessutom en 
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sammankoppling med hur arbetsförmedlingens kontor var organiserade lokalt (www.iaf.se 

2008-04-11). Ytterligare resultat av IAF´s undersökning presenteras nedan. 

Utöver den information som finns att tillgå via IAF står det inte att finna mycket ytterligare 

forskning på området. Dock har denna fråga även förts fram i Prop. 2006/07:89 Yttligare 

reformer inom arbetsmarknadspolitiken, m.m. vari regeringen tar upp problemet med 

arbetsförmedlingens organisation och poängterar att rådande myndighetsstruktur på 

arbetsförmedlingen idag försvårar styrningen av arbetet. Dessutom pekar regeringen på att det 

inom organisationen finns skillnader på regional nivå vad gäller lagars och reglers tillämpning 

eftersom att dessa inte sker på ett likartat sätt över hela landet. På så vis, menar regeringen 

försvagas arbetsmarknadspolitikens legitimitet och de lyfter fram ett krav på att 

arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och länsarbetsnämnderna skall bilda en enda ny 

sammanhållen myndighet för att lösa detta problem. Bildandet av en enda myndighet skulle 

stärka förutsättningarna för en rättssäker verksamhet ansåg regeringen. Det skulle ge den 

nationella enligheten i tillämpningen som är så viktig för att ge medborgarna en rättvis och 

likabehandling i dessa ärenden (Prop. 2006/07:89). 

 

 

3. Material och metod 

3.1 En rättsdogmatisk intern ansats 

Det finns två traditionella inriktningar för rätten och juridikens utveckling samt hur detta 

studeras, det naturrättsliga och det rättspositivistiska synsättet. Ursprungligen sågs rätt som 

något naturrättsligt givet och ansågs utgöra en högre rättsordning som alla människor hade 

skyldighet att följa. Denna rätt ansågs vara fast och oföränderlig både i tid och rum (Nilsson, 

2008). Rättsvetenskapliga studier kan antingen ske med ett externt eller ett internt perspektiv. 

En extern rättsdogmatisk ansatsen inrymmer till skillnad från den interna olika 

samhällsteoretiska tolkningar utifrån hur samhället ser ut kring gällande aktuell rättsregel. 

Medan en rättsdogmatisk intern ansats avgränsar metoderna för tolkning av rättsystemet till 

att endast omfatta förarbeten, lagtext, praxis och doktriner. Ansatsen betyder att en rättsregel 

studeras utifrån hur den är utformad och ser ut, samt dess praxis i form av tillämpningen av 

den. Rättsdogmatiska metoden innebär således att det är den gällande rätten som undersöks 

med syftet att fastställa, tolka och systematisera betydelsen och grunden i olika rättsregler 

(Hollander & Borgström, 2005). 
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Hydén beskriver rättsregler som handlingsregler som styr vårt beteende och det är dessa 

rättsregler som i sin sammansatta form bildar det rättssystem som alla samhällsformer kräver 

(Hydén, 2001). Dessa rättsregler är konstruktioner av normer som gjorts till gällande 

rättsordning i ett samhälle och är demokratiskt legitimerade och moraliskt grundade vilket 

innebär att rättsreglerna är beroende av politisk legitimitet och inte av någon moralisk 

legitimitet. Texter kan ses som bärare och förmedlare av information och en rättsdogmatisk 

metod använder sig i likhet med övriga kvalitativa metoder av texter som underlag för 

tolkning och påminner således om kvalitativ textanalys. Analysen sker utifrån olika 

rättskällors kärnor där dock inte politiska eller sociologiska perspektiv tas med (Hollander & 

Borgström, 2005). 

 

3.2 Material och avgränsning  

För att finna svaret på våra frågeställningar utifrån en intern rättsdogmatisk metod har vi 

använt oss av rättsregler och dess rättskällor som, i enlighet med vad Hollander & Borgström 

redovisar, är de material som ligger till grund för en rättsdogmatisk studie. Detta medför att en 

avgränsning är gjord så att det endast är aktuell lagstiftning på området som utforskas, i detta 

fall Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt hänvisningar till annan lagstiftning 

vilka är styrande för arbetet med denna lag för de svenska arbetsförmedlingarna. För att sätta 

oss in i aktuell lagstiftning innefattar studien även granskar rättskällor så som aktuell 

lagstiftning på områden (SFS) samt dess förarbeten framförallt propositioner och betänkande. 

Användandet av rättskällor syftar till, vilket Hydén (2001) beskriver som en av rättkällornas 

vägledande funktioner, att få bättre och mer detaljerade beskrivningar av lagstiftarens 

tankegångar och intentioner kring lagens mening och syfte (Hydén, 2001). Samtidigt har vi 

även använt oss av annan aktuell litteratur på området i kombination med information ifrån 

IAF för att få en mer komplett och bra överblick över såväl studiens begrepp som av 

paragrafens tillämpning. 

 

3.3 Metodproblematik 

Då de senaste förändringarna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är relativt nya 

består metodproblemet till största delen att det saknas praxis och empiriskt material för att 

klarare kartlägga den gällande lagens tillämpning. Då denna metod inte tar med vad det 
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omgivande samhället anser eller vad allmänheten tycker eller tänker om lagen i kombination 

med att det inte finns mycket tidigare forskning att falla tillbaka på får detta betydelse 

framförallt vad gäller mätbarheten av lagstiftningens legitimitet.  

 

Det faktum att vi även har en stor förförståelse, inte bara för lagen utan även för särskilda 

sökandens situation kan bli ett problem då vi valt att titta på lagen ur en rättsdogmatisk intern 

ansats. Detta på grund av denna ansats inte tar in några utomrättsliga förklaringar eller 

samhällsteoretiska perspektiv i tolkningen trots att de finns med i lagstiftningens kontext. En 

fullständigt objektiv analys av ett ämne är omöjligt och enbart genom att beskriva innehållet 

och välja material färgas studien av författarens egna värderingar. Erfarenheter och 

värderingar kommer att prägla allt ifrån insamlandet och tolkningen till sammanställningen av 

materialet och med det kan inte lagens konsekvenser analyseras eller belysas inom ramen för 

denna uppsats och det medför att förförståelsen för klienternas situation måste läggas åt sidan 

i såväl material som i tolkning, diskussion och slutsatser.  

 

 

3.4. Teoretiska utgångspunkter  

Vi har utgått från en kvalitativ rättsvetenskaplig ansats med en intern dogmatisk struktur, 

vilket medför att de teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen blir att se till gällande 

lagstiftning på området, 9 § i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt dess 

rättskällor. Rättskällorna omfattar förarbeten, praxis i tillämpningen samt ett fåtal rättsfall. 

 

3.4.1 Begrepp 

Studiens syfte är att se lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring utifrån ett perspektiv av 

rättvisa, legitimitet och legalitet vilka är de mest centrala begreppen för uppsatsen. Begreppen 

legitimitet varieras genomgående med termen skälighet i uppsatsen och dessa två begrepp 

används synonymt. Likaså används begreppen legalitet och rättssäkerhet synonymt och ingen 

åtskillnad för dessa termer sker. 

 

3.4.2 Rättsäkerhet – Legalitet 

Rättsäkerhet är ett väl använt begrepp med en egentligen ganska oklar innebörd, skriver Josef 

Zila (1990) i sin artikel Om rättsäkerhet. Zila menar ändå att det finns en kärna i begreppet 
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som är att rättsäkerhet bör vila på förutsägbarhet i rättsliga beslut och utfall samt att all makt 

skall utövas under lagarna (Zila, 1990). Att all offentlig makt skall utövas under lagarna 

återfinner vi även i Regeringsformeln 1 stycket 1 §, även kallat legalitetsprincipen. Som ovan 

nämnda författare lyfter fram så är legalitetsprincipen en betydande beståndsdel i 

rättsäkerheten. Legalitetsprincipen återfinns som en fundamental beståndsdel i en civiliserad 

rättsstat som Sverige. Lagbundenheten för maktutövningen är själva kärnan i 

legalitetsprincipen (Marcusson, 2005). Legalitetsprincipen återfinns inom alla rättsområden 

men framförallt inom det offentligrättsliga. Den kan användas både i en mera allmän eller 

bred bemärkelse men kan också vara specifik och preciseras för just ett visst rättsområde. 

Uttrycket kan ha en viss underförstådd betydelse inom ett visst rättsområde och det kan vara 

av vikt att förtydliga betydelsen för just det rättsområde som studeras för att lättare veta vad 

som avses (Hultqvist, 1995). För det offentligrättsliga området kan legalitetsprincipen sägas 

ha närmare betydelsen att all offentlig makten utövas under lagarna och alla beslut i både 

förvaltningsorgan och domstolar skall vara grundade med lag. För myndigheter betyder detta 

att alla beslut måste fattas så att de har stöd i lagen (Marcusson, 2005). Förutsägbarheten, som 

bland annat innebär att enskilda på förhand skall ha möjlighet att bedöma rättsliga 

konsekvenserna för ett handlande är en viktig del av legalitetsprincipen. En klar lagtext och 

klara förarbeten ger en bättre och tydligare förutsägbarhet, men samtidigt finns alltid 

möjligheterna för domstolarna att göra friare tolkningar av lagtexter vilket kan medföra att 

förutsägbarheten minskar för den enskilde (Lodin med flera, 2005).  

 

Det går en skiljelinje mellan traditionell rättsäkerhet och modern. Den traditionella synen på 

rättsäkerhet innebär att rättsäkerheten endast handlar om individernas rättsliga garantier 

gentemot det offentliga medan en modern inrymmer både traditionella inslag men därutöver 

innefattar att det bör genomföras och införas lagstiftningsåtgärder som skyddar medborgarnas 

rättigheter. Zila (1990) åsyftar på att rättsäkerhet är svår att mäta, och att det är svårt att 

avgöra om en åtgärd främjar eller försvagar rättsäkerheten i och med att rättsäkerheten har 

flera dimensioner. Det är viktigt att se vad i rättsäkerheten som behandlas, är det 

förutsägbarheten som behandlas? Är det den traditionella eller moderna synen som åsyftas 

(Zila, 1990). 
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3.4.3 Legalitet och legitimitet  

Kurtén (2005) lyfter fram två sorters giltighet vad gäller lag och rätt. Rätt och lagstiftning kan 

för det första ha legalitet, vilket även kan förklaras som juridisk giltighet men den kan även ha 

moralisk giltighet det vill säga legitimitet. Rent rättspositivistiskt och rättsfilosofiskt det vill 

säga ur enbart ett rent juridiskt perspektiv, måste rättsregler tillkomma i enlighet med gällande 

juridiska regelverket. Vilket även görs med alla nya lagförslag inom en rättsstat som Sverige 

då nya lagar testas utifrån dess juridiska giltighet, det vill säga dess legalitet. En sådan rent 

rättspositivistisk syn på juridiken stänger ute att det finns en moralisk sida av rätten och menar 

att lagbrott är ett lagbrott oavsett individuella konsekvenser eller moraliska aspekter. Men en 

sådan skarp inramning kan vara problematiskt då vissa lagar tydligt kan vara korrekt instiftade 

men inte moraliskt riktiga vilket apartheidsystemet är ett bra exempel på. Lagen kan ha 

legalitet men sakna legitimitet. Kurtén betonar att moralen har betydelse vid juridiska 

bedömningar men att det är svårt och komplicerat att tydligt lyfta fram i vilken egentlig 

utsträckning detta sker. Författaren understryker att det är just vid stiftandet av nya lagar som 

moralens roll kan komma att diskuteras för att se vilken roll moralen har spelat eller spelar i 

lagstiftningsarbetet (Kurtén & Molander, 2005).  

 

3.4.4 Legitimitet 

Legitimiteten hos ett rättsystem bygger mycket på huruvida systemet uppfattas som moraliskt 

riktigt eller inte av medborgarna som omfattas av det. Demokrati bygger på att alla har 

möjlighet att delta i ett beslutsfattande men är egentligen inte någon garanti för att inte 

minoriteter kan bli kränkta. Men är dock ett beslut demokratiskt instiftat så vinner det 

automatiskt ett visst mått av legitimitet, samtidigt kan ibland ändå vissa rättsregler i sig själva 

komma att bli föremål för moraliska bedömningar och diskussioner (Kurtén & Molander, 

2005). 

 

Starkast tradition när det gäller rättens legitimitet kommer ur den naturrättsliga traditionen 

som starkt motiverar rätten med utgångspunkt i moraliska skäl. Legitimiteten i gällande lag 

och rätt finns både i lagstiftningen och i dess tillämpning. Domar kan fördömas på moraliska 

grunder ifall allmänheten uppfattar domen i strid med deras moral. Detta resulterar i att 

legitimiteten i ett sådant beslut minskar. Men en parlamentarisk demokrati har goda 
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möjligheter att stifta lagar som majoriteten av befolkningen moraliskt samtycker med 

eftersom beslut kring lagstiftning då fattas av en representation av hela befolkningen i landet 

(Kurtén & Molander, 2005). 

 

3.4.5 Likarättsprincipen – Rättvisa 

En rättsordning som gör anspråk på rättvisa är bunden till likabehandlingsprincipen. Dahlman 

(2007) beskriver rättvisebegreppets okontroversiella kärna vara att alla fall skall behandlas 

lika, lika fall skall behandlas lika och benämner detta som formell rättvis. Men svårigheten, 

anser Dahlman, är att se vad detta egentligen innebär? Kan det vara rättvist att behandla fall 

olika trots att de är lika? Eller kan det vara rättvist att behandla vissa fall lika fast de är olika? 

Likarättsprincipen påstår inte att två fall skall vara lika i alla aspekter för att denna princip 

skall gälla utan bara efter de avseenden som är relevanta i sammanhanget (Dahlman, 2007). 

 Så även om alla ärenden har individuella särdrag måste tillämpningen bygga på rättvisa och 

allas likhet inför lagen. Variation kan visserligen förekomma olika kommuner emellan men 

allas likhet inför lagen skall alltid beaktas (Nilsson, 2008). 

 

3.5 Rättsområdets betydelse  

När Nilson (2008) diskuterar rättsområdets betydelse visar han på att juridiken vanligen delas 

in i olika rättsområden och att uppdelningen har en stor betydelse utifrån flera aspekter. Om 

det är civil eller offentlig rätt har en praktisk betydelse. Handlar lagen om förhållandet mellan 

enskilda individer, företag och föreningar som civilrätten gör eller handlar den om 

förhållandet mellan staten och det allmänna som offentlig rätt gör är av en betydande 

definition (Nilsson, 2008). Rättsområdets betydelse och indelning skiljer sig mellan 

arbetsförmedlingarna som är en myndighet som till följd av det hamnar inom det offentliga 

rättsområdet och arbetslöshetskassorna som är en frivillig försäkring som bygger på 

medlemskap i arbetslöshetskassor och därmed officiellt är civilrättsliga organisationer. 

Statens inflytande på arbetslöshetskassorna sker genom ett utförligt regelverk i lag och 

förordning samt genom Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som har flera roller där de bland 

annat är tillsynsansvarig myndighet (SOU 1996:150). 
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3.6. Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 

3.6.1 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheten hänger samman med hur 

studien är gjord i sin helhet. Hur är mätningarna gjorda, hur urvalet har skett och är studien 

gjord på rätt urval är vanliga frågor som hör samman med en studies reliabilitet. Framförallt 

stärks reliabiliteten i en undersökning om samma metod kan användas av flera forskare på 

samma material och resultera i snarlika slutsatser (Thurén, 1991). I och med att vi granskar en 

lag och mer specifikt en paragraf i en lag så är valet av material styrt till en stor del. Urvalet 

har skett utifrån aktuell lagstiftning som resulterat i att en stor del av de data som ligger till 

grund för undersökningen är rättskällor. Vid sidan av detta förstärks även uppsatsens 

slutsatser och resonemang utifrån IAF´s granskning av paragrafens tillämpning på 

arbetsförmedlingarna då denna belyser en viktig del av syftet för denna studie. Uppsatsen har 

därför stärkts och backats upp med material både från tillämpning och från rent juridiska 

källor. I övrigt och i linje med att all offentlig makt skall utövas under lagarna har denna 

studie även sett över övrigt lagstöd sammankopplad med tolkning och tillämpning av 9 § 

ALF. En svaghet när det gäller urvalet är att det är bara tolv arbetsförmedlingar som deltar i 

IAF´s studie och dessa är utvalda efter att de visar på störst skillnad i antalet inlämnade 

underrättelser till a-kassan utifrån 9 § ALF. Ett sådant urval av arbetsförmedlingar visar på 

den stora skillnaden emellan olika arbetsförmedlingars tillämpning men demonstrerar inte lika 

tydligt den normala eller generella tillämpningen.  

 

Uppsatsens material är till största del tryckt material och är därför kvalitativ till sin karaktär 

då det är texter som tolkas. Bertil Carlsson (1991) poängterar i sin bok Kvantitativa 

forskningsmetoder att det är just forskaren själv som till stor del är mätinstrumentet i 

kvalitativ forskning och att reliabiliteten är beroende av studiens genomförande i alla delar. 

Undersökningens mål, intentioner och syften formas av forskaren själv och det är denne som 

gör urvalet och samlar in det material som undersökningen vilar på och som även sedan tolkar 

detta. Allt detta resulterar i att resultaten färgas av forskaren själv (Carlsson, 1991). Till 

studien finns två författare, det vill säga flera forskare som använder sig av samma material 

och metod och når lika slutsatser. Men samtidigt färgas uppsatsen av de två författare som är 

studiens mätinstrument. Dock vilar undersökningen på flera metoder för insamling av data 
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som styrker studiens argument och resultat. Genom ett tydliggörande av studiens begrepp och 

teoretiska utgångspunkter siktar undersökningen på att ytterligare tydliggöra studiens 

resonemang och slutsatser så att dessa går att följa på ett så bra och tydligt sätt som möjligt. 

 

3.6.2 Validitet 

Frågeställningen om validitet avser att fastställa om denna undersökning mäter det den avser 

att mäta och behandlar problem kring sanningen och riktigheten vad gäller studiens slutsatser. 

Kvalé (1997) framhåller, i boken Den kvalitativa forskningsintervjun, att vad gäller validiteten 

är det viktigt att den kontrolleras genom hela studiens gång, det vill säga att både i de metoder 

som används samt att hela materialet ses över ur en sådan synvinkel (Kvalé, 1997). Metoden, 

en rättsdogmatisk intern ansats har hög validitet när det gäller att mäta och se över 

lagstiftnings interna innehåll och struktur. En sådan metod begränsar och skalar bort andra 

utomrättsliga influenser och bakomliggande faktorer i och med att det material som ligger till 

grund för en sådan studie är lagstiftningen samt dess förarbeten. Samtidigt kräver studien att 

annat underlag tas med för att förstärka och förtydliga såväl uppsatsens begrepp samt 

resonemang och slutsatser. Med utgångspunkt i metoden så består det mätbara underlaget 

mestadels av textmaterial och tryckta källor så validiteten i råmaterialet stärks i och med att 

just användandet av tryckt material medför färre möjligheter till tolkningsfel. Men samtidigt 

finns alltid möjligheten att olika forskare eller studier kan tolka och använda materialet 

annorlunda eller att något skulle kunna snedvridas i undersökningen. 

 

Studiens syfte är att mäta intentioner och tillämpning av en paragraf utifrån ett perspektiv av 

legalitets, legitimitets och rättviseperspektiv vilket inte är några direkta och konkret mätbara 

variabler i sig själva. I och med att vi är två författare till denna studie så har vi fått 

operationalisera och tydligt klargöra begrepp och metoder så att inte våra tolkningar skall 

komma att vila på olika grund. Detta minimerar riskerna för att snedvrida eller tolka 

materialet olika. Med väl operationaliserade begrepp som klarare tydliggör vad vi avser att 

mäta och hur vi definierar detta medför att studien är lättare att kontrollera i fråga om riktighet 

men också samtidigt mer tydlig på vad vi avser att mäta och hur vi gör detta. I och med att vi 

båda har utgått ifrån samma frågor och samma begrepp till samma material torde vi ha mätt 

samma sak. Men frågan kvarstår om huruvida vi mätt det vi avser att mäta?  Validiteten, har 

vi mätt det vi avser att mäta, i en studie kan stärkas av att den lätt kan kontrolleras (Kvalé, 
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1997). Som beskrivs ovan är det mestadels tryckt och lättillgängligt material som ligger till 

grund för studien och detta kan väl kontrolleras och användas som liknande grund för en 

snarlik studie. I kombination med väl operationaliserade begrepp medför detta att 

kontrollerbarheten stärks och därigenom också validiteten. Ett minus i kontrollerbarheten är 

däremot att det inte finns mycket empiri att stödja undersökningens resultat och slutsatser på i 

och med att mycket lite tidigare forskning är gjord inom området. Få prejudikat och en mindre 

utvecklad praxis för tillämpningen av 9 § gör att det finns färre byggstenar i empirin som kan 

ligga till grund för att stärka studiens validitet.  

 

3.6.3 Generaliserbarhet 

Hur allmängiltiga och generella kan slutsatser och resonemang i följande uppsats egentligen 

sägas vara? Här är det är inte specifika fall som analyseras utan det är generellt styrande 

strukturer och hur de tillämpas som ligger till grund för uppsatsen. Att då bedöma i vilken 

mån dessa resultat är giltiga eller kan sägas gälla för tillämpningen mer i allmänhet torde 

bygga mera på studiens stödande argumentering, påståendelogik och hur tolkningen av det 

insamlade materialet gjorts. Kvalé (1997) skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun 

att när det gäller rättspraxis exempelvis så är det oftast de mest liknande fall som väljs ut för 

att stärka en argumentering och att det då gäller att se över hur mycket relevans det faktiskt 

ligger i de utvalda egenskaperna och förutsättningarna i det utvalda fall och fakta som 

presenteras. Kvalé (1997) framhåller också att det då är av största vikt att framhålla tillräckligt 

med belägg för den analytiska generaliseringen (Kvalé, 1997). 

 

I och med att en lagstiftning är generell och gäller för alla, för dem som arbetar med dess 

tillämpning till alla de arbetssökande som berörs av kraven i lagstiftningen. Studiens syfte 

söker kartlägga generella perspektiv utifrån lagstiftningens intentioner och hur detta ger utslag 

i tillämpningen. Då undersökningen inte fokuserar på enskilda fall eller på särskilda 

arbetsförmedlingars praxis och tillämpning specifikt bör detta medföra att kartläggningen kan 

gälla på en mer generell nivå. Svagheten i generaliserbarheten för studien vilar på att det 

saknas granskning av samtliga arbetsförmedlingar i Sverige men även som ovan omtalats så 

framkommer inte heller information som ligger utanför lagstiftningen och dess förarbeten. 

Frågan blir om en sådan studie som omfattade mera sociologiska eller samhälleliga perspektiv 
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skulle visa på liknande resultat? En ytterligare och mer omfattande studier skulle kunna 

resultera i större generaliserbarhet på vissa punkter.  

3.7  Etiska övervägande 

Då uppsatsen skrivits utifrån en rättsdogmatisk ansats och inte har berört speciella individers 

situation på arbetsmarknaden eller hur en enskild anställd vid en arbetsförmedling har agerat 

så har det inte funnits några tillfällen då de etiska överväganden kring hur information skall 

behandlas uppkommit. 

 

 

4. Redovisning 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 

4.1 De allmänna villkoren för rätt till ersättning  

De allmänna villkoren för rätt till ersättning utifrån arbetsmarknadsförsäkringen regleras 

främst i Lag (1 997:238) om arbetslöshetsförsäkring under 9 §. Allmänna villkor för rätt till 

ersättning som lyder: Rätt till ersättning vid arbetslöshet har sökande som:  

 

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

varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan,  

 

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

kan godtas av arbetslöshetskassan,  

 

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

föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,  

 

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

arbetsförmedlingen, och  

 

5. aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete (Svea rikes lag 2008). 

 

 4.2 Intentioner för arbetslöshetsförsäkringen i lagstiftning och rättskällor 

Huvudmotivet till att ha en arbetslöshetsförsäkring beskrivs i Prop. 1996/97:107, En allmän 

och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring, som en viktig och integrerad del av 
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arbetsmarknadspolitiken. En allmän och sammanhållen arbetsmarknadsförsäkring infördes 

fr.o.m. den 1 januari 1998. I propositionen beskrivs lagens huvudsakliga syfte vara att 

underlätta tillväxten genom att främja en snabb och effektiv omställning på arbetsmarkanden. 

Arbetsmarknadsförsäkringen syftar till att ge arbetssökande rimliga möjligheter att under en 

begränsad tid få ett nytt arbete utan alltför stora ekonomiska konsekvenser.  Propositionen 

1996/97:107 beskriver arbetslöshetsförsäkringen vara just en omställningsförsäkring som 

innebär en trygghet för den arbetslöse när denne under en viss tid skall skaffa ett annat arbete 

på den reguljära arbetsmarknaden. Propositionen framhåller även att detta kan medföra byte 

utav bostadsort, yrke eller verksamhetsområde för att arbetslösa snabbt skall hitta nytt arbete 

och inte låsas på arbetsmarknaden (Prop. 1996/97:107).   

 

Intentionen bakom aktuella arbetsmarknadspolitiken är att snabbare sammanföra 

arbetssökande med nya arbetsplatser, öka de arbetslösas kompetens, stödja de som har svårast 

att få ett arbete och ge en inkomsttrygghet under en övergångsperiod för den som är ofrivilligt 

arbetslös. Kraven i arbetslöshetsförsäkringen betonar individuellt ansvarstagande och ett eget 

aktivt engagemang från den arbetslöse. I Prop. 2002/03:44 arbetsmarknadspolitiken förstärks 

framhåller lagstiftaren vikten av att arbetsförmedlingarna i hela landet har en korrekt och 

likartad tillämpning av lagen om arbetslöshetsförsäkring för att stärka dess legitimitet. Den 

nya arbetsmarknadspolitiken är lämpat att passa dagens arbetsmarknad. Insatser och 

omläggningen av arbetsmarknadspolitiken främjar mera matchning av arbetskraft istället för 

praktikåtgärder där fokus låg innan. Arbetsmarknadspolitiken är även ett viktigt verktyg för 

att öka den geografiska rörligheten för arbetskraften i Sverige. Fungerar rörligheten förenklas 

matchningen mellan arbete och arbetssökande och detta resulterar i en bättre sökprocess 

(Prop. 2002/03:44). 

 

4.2.1 Är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete 

Första kravet i 9 § ALF är att arbetssökande skall vara är arbetsföra och oförhindrade att åta 

sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 

17 timmar i veckan ( Svea Rikets lag). Lagstiftaren poängterar att individen skall sörja för att 

hans/hennes förutsättningar för att kunna ta ett arbete är optimala och att de inte begränsas. 

För att se till att inte den sökande begränsas i sitt arbetssökande ska individen exempelvis 

kunna garantera att de fritidssysslor eller studier som hon/han har inte begränsar dessa 
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möjligheter (SFS Förordning (1997:835). Med utgångspunkt i ovanstående resonemang visar 

också praxis utifrån en dom i Kammarrätten (KR) i mål nr 2856-07 där det framhålls att 

möjligheterna att söka och anta ett arbete på öppna arbetsmarknaden inte får begränsas. 

Domen gäller ett fall där den klagande är arbetslös samt utöver detta även bandyspelare vilken 

innebär vissa engagemang i bandyklubben som resulterar i att individen enligt KR kan anses 

vara oförhindrad att ta ett arbete med stöd av 9 § ALF. I yrkandet i rätten anför a-kassan att ett 

arbete inte får anses icke lämpligt för en sökande på grund av att arbetstiden delvis är förlagd 

på kvällstid eller under helger. I överensstämmelse med 9 § ALF  måste arbetslösa som är 

engagerad i en idrottssatsning på högre nivå visa att detta inte utgör något hinder för honom 

eller henne att söka eller ta arbete. Kammarrätten hänvisar till lagrum och förarbetsuttalande 

från länsrättens tidigare dom. Argumentationen av en sådan tillämpning styrks därvid med 

förarbete till lagen, prop. 1973:56 vari det framgår att alla omständigheter som kan utgöra 

hinder för att utföra tillgängligt förvärvsarbete skall utgöra hinder för att erhålla ersättning. I 

kommentarerna till 9 § Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring framgår att villkoren att 

vara oförhindrad ett åta sig arbete innebär att det inte får föreligga någon omständighet som 

hindrar sökande att åta sig arbete under tid han gör anspråk på ersättning. A- kassans 

avstängning av den arbetssökandes ersättning motiveras då med att som arbetssökande 

innebandyspelaren måste anpassa sig när det gäller arbetstiders förläggning och att det medför 

begränsningar av dennes möjligheter att kunna söka och ta ett arbete på ett sätt som inte 

överensstämmer med vad som avses i 9 § ALF (Kammarrätten, Mål nr 2856-07). 

 

4.2.2  Är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete  

Ett av grundvillkoren för att utbetalningen av arbetslöshetsförsäkringen skall ske är att den 

sökande är beredd att anta ett erbjudet lämpligt arbete. I prop. 2006/07:89 går det att utläsa att 

regeringen tycker att de föreskrifter som anger vad ett lämpligt arbete är oklarheter och att det 

finns definitions svårigheter kring detta. Vad som bland annat definierar vad ett lämpligt 

arbete är görs utifrån personliga förutsättningar, personliga omständigheter och rådande 

arbetsmarknad. De bakom liggande orsakerna som föranlett regeln så som att försäkringen 

främst är till för att användas under en kortare tid bidrar med övriga bestämmelser i 

föreskrifterna till att uppfylla målet med försäkringen (Prop. 2006/07:89). Exempel för vad 

som kan anses som personliga förutsättningar, personliga omständigheter och rådande 

arbetsmarknad återfinns i prop. 1999/2000:98 alla är lika olika – mångfald i arbetslivet. 
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Exempel som tas upp där är ålder, hälsa, kommunikationer och där man ser hur 

arbetsmarknaden påverkar vad som kan komma att vara ett lämpligt arbete för individen. Är 

arbetsmarknaden god kan hänsynen till de personliga omständigheterna tas i större 

utsträckning än om arbetsmarknaden är sämre, detta för att öka individens chanser på 

arbetsmarknaden och ta hänsyn till att försäkringen bör strävas efter att utnyttjas i så liten mån 

som möjligt (Prop. 1999/2000:98). 

 

4.2.3 Kravet på upprättandet av individuella handlingsplaner  

Enligt 9 § i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring framgår det att ett av grundvillkoren 

för rätt till arbetslöshetsersättning är att den arbetssökande medverkar till att en handlingsplan 

upprättas. Men arbetsförmedlingen är i sin tur också skyldig att se till att det upprättas en 

individuell handlingsplan för alla arbetssökande i enlighet med 1 Kap av 6 § förordningen 

(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten som styr arbetet på 

arbetsförmedlingen. I handlingsplanen skall det framgå vilka aktiviteter den arbetssökande 

skall åta sig, vilket geografiskt område samt yrkesområde som kan komma i fråga, eventuella 

hinder den arbetssökande har för att ta ett arbete. Därtill skall det även framgå om och hur 

dessa hinder kan undanröjas (AMSFS 2004:11). 

Lagstiftaren framställer i proposition 1996/97:107 att den individuella handlingsplanen skall 

vara en överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och den arbetslöse och beskrivs som ett 

medel för hur den arbetslöse skall återgå i reguljärt arbete. I Prop. 1996/97:107 lyftes även 

fram att handlingsplanen skall innehålla en analys av den arbetslöses situation samt en strategi 

för hur han eller hon skall kunna återgå i arbete. Handlingsplanen skall följas upp och 

kontrolleras för att se till om uppsatta mål har åstadkommits (Prop. 1996/97:107). En ny 

handlingsplan ska också upprättas om det vid uppföljning av handlingsplanen visar sig att 

arbetssökandes förutsättningar att söka arbete har förändrats (AMSFS 2004:11).  

Även Riksrevisionen har i RiR 2005:3 Arbetslöshetsförsäkringen – kontroll och effektivitet  

granskat arbetsförmedlingarnas tillämpning under 2005 och kommit fram till att det finns 

brister i arbetsförmedlingarnas handlingsplaner. Både innehåll och hur fort de tillkommer kan 

variera (RiR 2005:3). I betänkandet (2005/2006:AU5): Arbetslöshetsförsäkringen, tas detta 

problem upp och det förs en diskussion kring att handlingsplanen måste innehålla tydliga krav 

på den arbetssökande och hans eller hennes åtaganden (Bet. 2005/06:AU5).  
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4.2.4 Aktivt söker ett lämpligt arbete men inte kan få ett sådant arbete. 

I  Prop. 2002/03:44, Arbetsmarknadspolitiken förstärks, beskrivs kravet på att aktivt söka 

arbete leda till att själva sökprocessen skall bli effektivare. Intentionerna var att skapa en 

aktivare sökprocess både för de arbetssökande men även för arbetsgivarna genom att de 

kanske uppmuntras att spontananställa fast de egentligen kanske inte tänkte sig att rekrytera. 

En effektivare sökprocess uttryckte lagstiftaren, skulle leda till större möjligheter för 

arbetslösa att finna ett nytt arbete och därmed också minska arbetslöshetsförsäkringens 

kostnader (Prop. 2002/03:44). Lagstiftaren markerar särskilt att kriterierna för att aktivt söka 

ett arbete inte skall mätas i antal sökta arbeten under en viss tid utan bör ses som en 

helhetsprocess. Arbetsförmedlingen skall tillsammans med den arbetssökande och i 

handlingsplanen ge den enskilde arbetssökande bra förutsättningar för att aktivt söka ett 

arbete. Arbetets kvalité skall även räknas in för att fastställa om arbetet är ett lämpligt arbete 

och då bör sökas eller inte (Bet. 2005/06:AU5). Ovan nämnda resonemang kan styrkas 

ytterligare utifrån i praxis med utgångspunkt i en dom i Kammarrätten i Stockholm 2008-02-

06 där det diskuteras vad det kan innebära att vara eller inte vara aktiv i sitt arbetssökande, 

vilket går att urskilja på ett tydligt sätt om sökprocessen räknas som en helhet. I domen kring 

aktivitetsgraden i sökprocessen diskuteras vikten av att en handlingsplan upprättas och åtföljs 

av den arbetssökande eftersom detta poängteras vara ett av de kraven som alla måste uppfylla 

för att få ersättning i enlighet med 9 § ALF. Tvisten i detta fall gäller huruvida en dags 

försening med att inrapportera antalet sökta arbeten till AF kan räknas som att inte vara aktiv i 

sitt arbetssökande. Domen i kammarrätten ger här bifall för den arbetssökande i enlighet med 

att hon försökt rapportera in till AF på rätt angivna dagen men inte lyckats få kontakt med 

någon att rapportera till. I och med detta anser KR att hon i detta fall fortfarande kan anses ha 

varit aktiv i sitt arbetssökande och därav uppfyller kraven i 9 § ALF (Kammarrätten, Mål nr 

7366-07). 

 

Men vad är ett lämpligt arbete? Lagstiftaren åsyftar att ett arbete är ett lämpligt arbete om det 

inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagit skälig hänsyn till de sökandes 

förutsättningar för arbetet samt andra personliga förhållanden. Bestämmandet av vad som 

anses vara ett lämpligt arbete skall därför ske genom en individuell bedömning. På så vis 

menar lagstiftaren att tillräcklig hänsyn tas till alla individers olika förutsättningar. 

Lagstiftaren anser att sökområdet efter ett nytt arbete inte skall få begränsas geografisk i och 
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med att detta minska chanserna för den arbetslöse att så snabbt som möjligt kunna återgå i 

arbete. I prop. 2006/07:89 förs också en diskussion kring att det finns såväl ett yrkesmässigt 

begränsningsområde som ett geografiskt. En del arbetssökande kan uppleva den yrkesmässiga 

rörligheten som mera relevant att se över än några geografiska områdeskrav när det gäller att 

fastställa vad som är ett lämpligt arbete eller inte för den sökande (Prop. 2006/07:89). 

Gällande byte av bostadsort framhåller Prop.1996/97:107 att detta kan vara av stor vikt för att 

få ett nytt arbete och att det faller på den arbetslöses ansvar att anpassa sig till den rådande 

arbetsmarknaden. Samtidigt pekar Prop. 1996/97:107 på att det även faller på samhällets 

ansvar att finna förutsättningar för individen att få ett arbete eller att bistå med andra lämpliga 

åtgärder. Men betoning läggs framförallt på individens eget ansvar när det gäller att finna ett 

arbete (Prop. 1996/97:107). Dock lyfter lagstiftaren fram problemet att en rörlighet på 

arbetsmarknaden inte alltid stämmer överens med människors önskningar och livsprojekt 

(Prop. 2002/03:44). 

 

4.3 Arbetsförmedlingens tillämpning utifrån IAF´s Rapport 

IAF framhåller i sin rapport att alla arbetsförmedlingar i landet har samma skyldighet att följa 

lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för deras verksamhet. Rapporten har fokus på 

att se över om 9 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring tillämpats så som lagstiftaren 

menade samt att granska arbetsförmedlingarnas arbetssätt gällande underlättelser utifrån 

densamma. För att stärka arbetslöshetsförsäkringens legitimitet betonas i studien vikten av att 

arbetsförmedlingen bedömer arbetssökande i enlighet med lagstiftningen och att den används 

på ett enhetligt sätt (IAF´s rapport: underrättelse till arbetslöshetskassan). 

 

IAF´s undersökning fann stora skillnader i hanteringen av underrättelser mellan de 12 olika 

förmedlingarna som deltog i studien.  Framförallt gick det att läsa att de flesta av dessa 

skillnader var beroende av vilken handläggare den arbetslöse hade. Många arbetsförmedlare 

på de arbetsförmedlingar som gjorde få eller inga underrättelser alls uppgav att de istället för 

att vara kontrollerande i sitt arbete var mer fokuserade på den servicefunktion som 

arbetsförmedlingen stod för. Som alternativ för att underrätta till a-kassorna vid en avvikelse 

tog dessa förmedlare istället till ökad information och service till de arbetssökande som 

kanske borde ha anmälts till a-kassan. Visserligen uppger IAF att vissa arbetsförmedlingar 
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lämnade färre underrättelser eftersom att de var just mer tydliga i sin information kring vilka 

regler som gällde för alla arbetssökande (Ibid.).  

 

Men IAF´s granskning redogjorde för ytterligare faktorer som kunde medföra att få 

underrättelser gjordes på vissa förmedlingar. På mindre orter där alla känner alla var det 

vanligare att färre underrättelser gjordes samt att arbetssökande kunde ges flera möjligheter 

att uppfylla kraven i 9 § ALF innan en anmälan gjordes. IAF fann även att tillämpningen av  9 

§ ALF kunde vara en ledningsfråga. Vissa arbetsförmedlare upplevde inte att frågan 

prioriterades, att rutiner saknades, att arbetet med underrättelser var ostrukturerat och att det 

saknas utbildning av personal för förmedlingens nya kontrollfunktion. Men det framkom även 

i rapporten att antalet anmälningar kunde vara beroende av organisationen på 

arbetsförmedlingen och om kontoret hade klara och tydliga mål för sitt arbete  (Ibid.). 

 

IAF fann även indikatorer på att hur arbetsförmedlarna hanterar underrättelser hängde 

samman med gällande prioriteringssätt och förhållningssätt på den arbetsförmedlingen där 

handläggaren var anställd vilket ytterligare bidrog till att skapa skillnader i hanteringen av 

underrättelser. Hög arbetsbelastning och stor personalomsättning resulterade i färre 

anmälningar. Men om arbetsförmedlingen hade en ledning som satsade på utbildning och där 

cheferna tog ansvar för dessa frågor ökade antalet underrättelser. Utbildning och information 

till de anställda resulterade framförallt i att förmedlaren kom undan känslan av obehag som 

underrättelserna innebar då det blev tydligare med ansvarsfördelningen mellan förmedlaren 

som anmäler och att a-kassorna är de som stänger av försörjningen för den arbetssökande. 

Rapporten visar också att vissa förmedlare av administrativa skäl avstod från att underrätta till 

a-kassorna och istället avanmälde arbetssökande från arbetsförmedlingen eftersom de 

upplevde att detta var enklare att administrera. Samtidigt kände också vissa arbetsförmedlare 

att en avanmälning från förmedlingen var en lindrigare sanktion än att bli avstängd av a-

kassan (IAF´s rapport: Underrättelse till arbetslöshetskassan).  

 

4.4 Tillämpning och praxis utifrån rättskällorna  

I Prop. 2006/07:89 tar även regeringen upp problemet med arbetsförmedlingens organisation 

och poängterar där att den rådande myndighetsstruktur som finns på arbetsförmedlingarna 

idag försvårar styrningen av deras arbete. Samtidigt pekar även regeringen på att det inom 
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organisationen finns skillnader på regional nivå vad gäller lagars och reglers tillämpning då 

detta inte sker på ett likartat sätt över hela landet. I och med det försvagas 

arbetsmarknadspolitikens legitimitet, menar regeringen och framhåller att en nationell enighet 

i tillämpningen är mycket viktig för att ge medborgarna en rättvis och likabehandling i dessa 

ärenden (Proposition 2006/07:89). Även Riksrevisionen har granskat arbetsförmedlingens 

hantering av 9 § ALF gällande arbetslöshetsförsäkringen och också de har funnit brister i hur 

den tillämpas. I granskningsrapporten Arbetslöshetsförsäkringen – kontroll och effektivitet, 

(RiR 2005:3), framkommer det att antalet rapporteringer till a-kassorna var mindre på grund 

av att lagstiftningen inte tillämpades och följdes strikt. Samtidigt fann även RiR variationer i 

hanteringen av inrapporteringar vilket föranledde att inrapporteringsgraden mellan olika 

arbetsförmedlingar varierade. Riksrevitionen pekade på att det finns ett stort behov av en 

kontinuerlig regelefterlevnadskontroll för att se över och granska hur lagen tillämpas (RiR 

2005:3). 

 

5. Analys 

Utifrån vad som framkommit kring lagstiftarens intentioner och IAF´s rapport gällande 9 

paragrafens tillämpning samt ifrån andra relevanta källor som presenterats ovan kan såväl 

lagstiftningen som tillämpningen analyseras utifrån ett legalitets, legitimitets och 

rättviseperspektiv. Med utgångspunkt från begreppen rättvisa, skälighet och rättsäkerhet syftar 

uppsatsen till att redovisa hur detta ter sig när det gäller tillämpningen av 9 § i lagen 

(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och vilka intentioner i rättskällorna som stärker eller 

försvagar dessa tre perspektiv. Såväl tillämpningen som de olika rättskällorna bildar ett 

fundament för att diskutera dessa utgångspunkter.  

 

5.1. 9 § ALF utifrån ett legalitets, legitimitets och rättvise perspektiv 

I fråga om rättsäkerheten i tillämpningen utav 9 § ALF går det att poängtera vissa brister som 

även regeringen uppmärksammar i prop. 2006/07:89. Där redovisas skillnader i hur olika 

arbetsförmedlingar tillämpar lagar och regler och det medges även att legitimiteten i 

lagstiftningen därigenom försvagas. Dessa brister grundar sig framförallt i att rättsäkerheten 

blir beroende av vilken handläggare den arbetslöse får vilket samtidigt också IAF´s rapport, 

som presenterats ovan, tydligt visar. Lagstiftaren ger samtidigt starkt uttryck för att det är 

mycket viktigt för att ge medborgarna en rättvis och lika behandling att det finns en nationell 
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enighet i tillämpningen. Kärnfrågan i legaliteten och legalitetsprincipen är ju som 

inledningsvis nämnts just att all offentlig makt skall utövas under lagarna och att en tydlig 

lagstiftning med explicita föreskrifter och förarbeten ger en mera rättssäker tillämpning för 

såväl alla arbetslösa som för de som arbetar med att tillämpa lagen. Ändå upplever vissa 

handläggare sig sakna tydligare riktlinjer i sitt arbete för att klara av den kontrollfunktion som 

underrättelserna innebär enligt IAF´s rapport. Ser vi då till att handläggaren upplever brister i 

styrningen av sitt arbete i och med att handläggaren känner sig sakna tydliga riktlinjer i detta 

kan det uppfattas som att hur han eller hon skall arbete under lagarna inte framkommer så 

tydligt i den lagstiftning, rättskällor deras föreskrifter som ligger till grund och styr arbete.  

Utifrån ett legalitetsperspektiv kan detta tolkas som en brist i rättsäkerheten i och med att all 

makt skall utövas under lagarna enligt regeringsformen 1 kap 1 §.  

 

Arbetet utifrån regeringsformens 1 kap. 1 § och osäkerheten kring detta bland vissa 

arbetsförmedlingar kan även kopplas samman med att en del arbetsförmedlingar känner en 

större trygghet i kontrollfunktionen än andra i och med att de får ett bättre stöd från ledningen 

enligt IAF´s rapport. Å ena sidan framkommer det också i rapporten att om det saknas tydlig 

styrning kring kontrollfunktionen resulterar detta i att ett mindre antal eller ibland inga 

underrättelser alls på dessa arbetsförmedlingar. Däremot de förmedlingar som kände att 

kontrollfunktionen var en fråga som ledningen tog tag i och styrde upplevde sig kunna utföra 

ett bättre arbete i den frågan, vilket resulterade i att de lämnade ett större antal underrättelser 

till a- kassorna. Upplevelserna av att förmedlarna hade stöd utav sin lokala ledning eller ej 

resulterade inte bara i skillnader i antalet underrättelser utan även i att de upplevde sig mer 

tydligt ha stöd i lagen för det arbete de utförde och kände sig därmed säkrare. Således är 

rättsäkerheten stärkt på vissa förmedlingar, där framkomer det att om förmedlaren är mer 

kunnig och har bättre vägledning i hanteringen av underrättelser medför detta en ökning av 

rättsäkerheten för de klienter som omfattas av just den arbetsförmedlingen. När det gäller de 

arbetsförmedlingar som på grund av bristande styrning och vägledning från organisationen 

anger att de gör färre eller ibland inga underrättelser alls så kan detta istället tolkas som att 

rättsäkerheten för dessa klienter reduceras. Allt detta pekar på att rättsäkerheten i 

tillämpningen av 9 § ALF följaktligen variera olika arbetsförmedlingar och handläggare 

emellan. En sådan variation kan varken sägas vara skälig, rättvis eller ha legalitet. Men skall 

rättsäkerhet och tillämpning av lag vara en organisations och/eller en ledningsfråga? 
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Legitimitetsbristen blir en fråga huruvida majoriteten av en demokratis medborgare skulle 

ställa sig bakom en lag om dess tillämpning är beroende av hur organisationen som arbeta 

med lagen lokalt är organiserad?  

 

Rättsäkerheten är, som vi inledningsvis nämnt, också till viss del beroende av 

förutsägbarheten. I och med att vissa handläggare, enligt IAF´s rapport uppger att de betonar 

servicefunktionen istället för att skicka underrättelser i enlighet med 9 § ALF så minskar 

förutsägbarheten för de arbetssökande och därmed försvagas till viss del även rättsäkerheten. 

Enligt IAF´s rapport kan därför vissa arbetslösa hamna utanför ramarna för 9 § ALF men ändå 

inte bli anmälda medan andra blir anmälda, detta är inte heller är i linje legalitetsprincipen 

eller med att lika fall skall behandlas lika.  Vidare finns det även fler brister i en sådan 

tillämpning när det gäller rättvisa och likabehandlingsprincipen. Utgår vi från det ovan 

nämnda perspektiv som betonar vikten av allas likhet inför lagen så finns det tydliga 

skillnader i tillämpningen av 9 § ALF utifrån detta perspektiv. Framförallt efter vad som 

avhandlats kring att det att tendensen att skicka underrättelse är beroende av vilken 

handläggare eller arbetsförmedling den arbetssökande får och tillhör. I synnerhet på stället i 

IAF´s rapport som visar att vissa arbetssökande får mer service eller flera chanser innan de 

blir anmälda till a- kassan än andra. Inget av detta är i linje med allas likhet inför lagen som 

utgör huvudingrediensen i rättvisebegreppet. En sådan rättvisa underminerar lagens legitimitet 

i många anseenden. 

 

Om vissa orter har en mera engagerad ledning och bättre styrning för sitt arbete och därmed 

oftare skickar underrättelser till a- kassan så blir således ibland den arbetssökandes bostadsort 

en avgörande faktor om han eller hon blir anmäld till a-kassan eller inte. En sådan skillnad 

vad gäller tillämpning kan varken ha legalitet, vara rättvis eller kunna vinna legitimitet hos 

majoriteten av Sveriges befolkning. Det kan dessutom poängteras att IAF´s rapport även visar 

på att en del arbetsförmedlare anser det vara mera administrativt enkelt att avanmäla den 

arbetssökande från arbetsförmedlingen istället för att skicka en underrättelse till a-kassorna 

om en arbetssökande inte uppfyllde kraven i § 9. Om handläggaren av egen åsikt gör detta så 

blir således den enskilda handläggares egna värderingar det som ligger till grund och som 

avgör om en underrättelse skall göras eller inte. Ett sådant arbetssätt kan inte sägas vara i linje 

med 9 § ALF´s intentioner och således inte ha någon legalitet för ett sådant tillvägagångssätt 
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har inget lagstöd. Att skicka en underrättelse eller inte utifrån 9 § ALF baserat på egna åsikter 

medför brister i rättsäkerheten speciellt vad gäller förutsägbarheten, men kan samtidigt också 

ifrågasättas utifrån skälighet och rättvisa.  

 

5.2. Legalitet, legitimitet och rättvisa utifrån kravet 9 § ALF 

Det första kravet i 9 § ALF är att 1. är arbetsföra och oförhindrade att åta sig arbete för en 

arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i 

veckan. Att ha ett krav på att den arbetslöse skall kunna åta sig ett arbete och att vara arbetsför 

för att få ersättning från a-kassan går vidare att grunda i de mera allmänna intentionerna för 

denna lag. Ett av huvudsyftena med försäkringen är ju enligt lagstiftaren att den skall fungera 

som ett medel och en möjliggörare för arbetslösa att åter få ett arbete, så kravet är i grunden 

rättssäkert, skäligt och rättvist. Men återigen framkommer vikten av att paragrafen tillämpas 

på ett likartat sätt på samtliga arbetsförmedlingar för att detta skall hålla hela vägen ut i 

tillämpningen. De skillnader i tillämpningen mellan arbetsförmedlingar som finns enligt IAF 

samt svårigheterna att definiera innebörden av de krav som ställs på individen påverkar dess 

legalitet. Att individen själv har det yttersta ansvaret för sin situation, är genomgående i 

paragraf 9 ALF vilket är förståligt, svårigheterna ligger i att definiera hur det är möjligt för 

individen att optimera och inte begränsa sina chanser på arbetsmarknaden, vilket även är en 

omtvistad fråga då det finns flera rättsfall som tvistar detta. Utifrån kammarrättens mål nr 

2856-07 framkommer det hur individen kan begränsa sig själv utifrån ett rättvist och rättsäkert 

sätt, detta då fallet hjälper till att definiera hur en fritidssysselsättning kan komma att påverka 

möjligheterna att ta ett arbete eller inte vilket. Genom denna dom så höjs förutsägbarheten på 

denna punkt i och med att såväl domen som lagstiftningens förarbeten trycker på samma 

argument i denna fråga vilket hjälper till att höja legaliteten. Vad gäller rättvisa och lika 

behandlings perspektivet för denna punkt så argumenterar lagstiftaren för att alla 

omständigheter som utgör ett hinder för den arbetssökande att stå till arbetsmarknadens 

förfogande skall utgöra hinder för att erhålla ersättning. I lagstiftarens framställning framgår 

att detta gäller alla på lika vilkor men här kommer åter igen aspekten kring de olika sätten att 

arbeta på arbetsförmedlingarna in som IAF lyfter fram i sin rapport. En varaiation utav 9 § 

ALF´s tillämpning, speciellt som det framkommit i rapporten att vissa arbetslösa kan bryta 

emot de uppsatta kraven i 9 § utan att bli rapporterade till a-kassan men andra blir det, 

påverkar hurvida detta kan anses vara i linje med likabehandlingsprincipen.   
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När det gäller skäligheten för denna punkt går det att se att vad arbetsförmedlingen och a-

kassan anser vara i linje med detta krav i 9 § ALF inte alltid överensstämmer med vad 

allmänheten anser vara skäligt. I granskning av rättspraxix och rättsfall, bland annat genom att 

det finns flera rättsfall som tvistar just vad det egentligen betyder att vara oförhindrad att ta ett 

arbete, framträder en bild av att detta krav inte helt har legitimitet hos allmänheten. Med 

utgångspunkt i ovan nämnda fall som dömer till a-kassans fördel så framkommer det dock att 

lagstiftningen har ändå legalitet, juridisk giltighet, trots att den ifrågasätts utifrån ett 

legitimitetsperspektiv.  

 

Andra kravet i 9 § ALF är att den arbetssökande är beredda att anta erbjudet lämpligt arbete 

under tid för vilken de inte anmält hinder som kan godtas av arbetslöshetskassan. Ett av 

lagstiftarens mest framträdande motiv för behovet av en arbetslöshetsförsäkring är att alla 

arbetslösa skall ges möjligheter att få ett nytt arbete utan allt för stora ekonomiska 

konsekvenser, dock under en begränsad tid. Genom detta så står den offentligrättsliga andan 

av ett allmänt ansvar fast då ansvaret regleras i båda riktningarna mellan stat och enskild 

person. Möjligheter skall ges den enskilde av det offentliga samtidigt som denne har egna 

skyldigheter att leva upp till. Arbetsförmedlingen får då tillsammans med den arbetslöse ett 

ansvar för hans eller hennes arbetslöses situation. I linje med det moderna 

rättsäkerhetstänkande så stärker detta resonemang rättsäkerheten i och med att paragrafen 

också inrymmer bestämmelser som stärker den enskildes rättigheter gentemot det allmänna. 

Samtidigt finns den traditionella delen av rättsäkerheten i den här aspekten eftersom den 

arbetslöse samtidigt beläggs med vissa skyligheter. Att ansvaret för att bereda goda 

förutsättningar för arbetslösa att finna ett nytt arbete vilar på både arbetsförmedlingen och den 

enskilde tillsammans är även bra ur ett rättviseperspektiv. I och med detta ökar resurserna för 

alla att få ett nytt arbete som resulterar i att risken minskar för enskilda individer skall hamna 

utanför arbetsmarknaden på grund av individuella egenskaper eller situationer.  

 

Då lagstiftaren framhåller vikten av att arbetsförmedlingarna i hela landet har en korrekt och 

likartad tillämpning av lagen, gynnas och betonas en rättvis och lika behandling av alla 

arbetssökande. Rättvisa, utifrån ett likabehandlingsperspektiv kan inrymma att inte behandla 

alla lika fall lika utan även innefatta ett hänsynstagande till vissa individuella förhållanden 

och egenskaper som är relevanta i sammanhanget. Detta nämner lagstiftaren i 
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argumenteringen att skälig hänsyn skall tas till den arbetssökandes individuella situation och 

individuella egenskaper i hela arbetssökandeprocessen och då således även i kravet kring att 

vara beredd att anta ett lämpligt arbete. Sådana intentioner ger en bra grund för 

likabehandlingsprincipen om detta tillämpas på ett likartat sätt på alla arbetsförmedlingar, 

både när det gäller vad som anses vara ett lämpligt arbete och eventuella hinder som den 

arbetslöse har för att vara aktiv i sitt sökande. Dessutom ökar skäligheten i ett sådant 

tillvägagångssätt ytterligare med att kvalitén på vad som kan anses vara ett lämpligt arbete tas 

med i bedömningen. Detta medför i praktiken att en arbetssökande inte kan falla på att inte ta 

eller söka ett arbete med mycket dålig kvalité och då riskera att framstå som om han eller hon 

inte aktivt söker ett arbete. En sådan personlig bedömning medför att legitimiteten för ett 

sådant krav troligtvis ökar om det tillämpas korrekt. 

 

Samtidig när det gäller att bedöma lämpligheten av ett visst arbete för den arbetssökande i 

enlighet med 9 § ALF ´s 5: e punkt anför lagstiftaren att lämpligheten i ett arbete inte får 

begränsas på grund av geografiska avstånd. Argumentet för detta finns i att ett av de syften 

som nya arbetsmarknadspolitiken har är att öka rörligheten på arbetsmarknaden både 

yrkesmässigt och geografiskt. Människor kan därmed mer eller mindre tvings flytta eller 

pendla och även till att byta yrkesområde för att få ett arbete som anses vara lämpligt för dem. 

Kravet må vara legitim rent juridiskt och rättspositivistiskt men dess moraliska giltighet 

kanske vacklar lite på följande punkt när det gäller mänskliga individuella konsekvenser av 

lagens tillämpning. Lagstiftaren tar visserligen upp att rörlighet på arbetsmarknaden inte alltid 

stämmer överens med människors önskningar och livsprojekt vilket skulle kunna ha en viss 

negativ inverkan på lagens legitimitet. Dock är detta något som bedöms i ett samspel mellan 

arbetssökande och arbetsförmedling genom diskussioner dem emellan som ovan diskuterats. 

Framförallt sker detta genom upprättandet av handlingsplanen vari lagstiftaren framhåller att 

det skall tas hänsyn till olika personliga förhållande.  

 

Fjärde kravet i 9 § ALF är att den arbetssökande medverkar till att en individuell 

handlingsplan upprättas i samråd med den offentliga arbetsförmedlingen. De flesta av 9 § 

ALF `s krav är sammankopplade med upprättandet av en handlingsplan på ett eller annat sätt. 

Intentionerna med handlingsplanen är enligt lagstiftaren att planen skall vara ett medel för att 

arbetslösa skall kunna återgå i arbete och dessa föresatser är såväl skäliga som rättvisa. 
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Handlingsplanen är ett redskap som skall hjälpa arbetssökande till ett nytt arbete samtidigt 

som förfarandet också kan ses fungera som en av förutsägbarheten i form av kommunikation 

kring vad som förväntas av såväl den arbetslöse som arbetsförmedlingen i denna process. 

Ansvarsfördelningen mellan handläggaren och den arbetslöse blir då tydligare viket stärker 

rättsäkerheten för den enskilde som redan diskuterats mer ingående ovan. Men det bör även 

poängteras att rättsäkerheten förstärks ytterligare av att ansvaret för att upprätta en 

handlingsplan inte enbart vilar på den arbetssökande eller på arbetsförmedlaren ensam utan att 

bägge parter har en skyldighet till att en handlingsplan skall komma till stånd och efterlevas.  

De uppföljnings och kontrollerings krav, vilka lagstiftaren yttrar och som ställs på hur 

handlingsplanen efterföljs av både arbetsförmedlingen och arbetssökande stärker ytterligare 

rättsäkerheten på denna punkt. För det första när det gäller arbetsförmedlingens förpliktelser 

emot den sökande och för det andra också den sökandes åtagande i sökprocessen.  

 

Likväl är lagstiftarens intentioner en sak men § 9 ALF vilar också på hur arbetsförmedlingen 

tillämpar den. Att tillämpningen när det gäller upprättandet av en handlingsplan varierar 

mellan olika handläggare och olika förmedlingar kan ses som en brist i rättsäkerheten, men 

dessutom ur ett legitimitets och rättviseperspektiv då det kan dröja olika länge innan olika 

handläggare upprättar en handlingsplan samt att innehållet i dessa varierar arbetsförmedlingar 

och handläggare emellan. Om lagstiftarens anser att söka ett arbete är en helhetsprocess så 

minskar rättsäkerheten för den arbetssökanden om det inte upprättas en handlingsplan. 

Avsaknaden av en handlingsplan medför också att förutsägbarheten minskar eftersom den 

arbetslöse då inte ser vad som kommer att hända framöver och inte vet klart vilka krav som 

ställs på honom eller henne om inte en handlinsplan kommer till stånd inom en rimlig tid. 

Dessutom kan inte några sökområden, både vad gäller yrkes och geografiskt område 

fastställas. Inget av detta kan anses som skäligt eller rättssäkert för den arbetssökande. När det 

gäller rättvisa för detta krav framkommer det tydligt att arbetslösa inte ges lika villkor eller 

erhåller likabehandling utifrån lagen om inte alla får en handlingsplan med ett snarlikt 

innehåll. Speciellt eftersom lagstiftarens intention med arbetslöshetsförsäkringen är att ge 

arbetssökande möjligheter att få ett nytt arbete och att ha en likvärdig tillämpning av 

lagstiftning och regler i hela Sverige. Saknas en handlingsplan för vissa arbetslösa resulterar 

detta i att deras möjligheter att få ett nytt arbete inte blir jämställda med dem som får en 

handlingsplan upprättad. Detsamma gäller för variation i innehållet i handlingsplanen. På det 
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här sättet framkommer det att det är mycket viktigt hur paragrafen tillämpas på 

arbetsförmedlingarna och att det upprättas en handlingsplan på lika villkor för alla annars 

undermineras legitimiteten, legaliteten och rättvisan i på denna punkt i 9 §.  

Femte kravet i 9 § ALF gäller det den arbetssökande att aktivt söker ett lämpligt arbete men 

inte kan få ett sådant arbete. När det gäller kravet att aktivt söka arbete uppfattas detta säkert 

som något skäligt i de allra flesta människors ögon. Detta krav kan ses grundat utifrån själva 

huvudsyftet med arbetslöshetsförsäkringen nämligen att försäkringen skall fungera som en 

omställningsförsäkring och inte som någon permanent lösning. Arbetslöshetsförsäkringen 

beskrivs av lagstiftaren som ett arbetsmarknadspolitiskt redskap för att främja en snabb och 

effektiv omställning på arbetsmarknaden. I prop. 1996/97:107 framgår det tydligt att 

försäkringen skall avse en begränsad tid och då är det motiverat av lagstiftaren att ha ett krav 

på alla arbetslösa att vara aktiva i sitt sökande efter ett nytt arbete. Därmed kan detta anses 

vara ett skäligt krav utifrån lagstiftarens intentioner med lagen. Lagstiftaren motiverar även 

kravet på att aktivt söka ett arbete med arbetsförmedlingens nya satsningar på arbete istället 

för praktikåtgärder för den arbetslöse.  När det gäller rättviseperspektivet i kravet på att var 

aktiv i sitt arbetssökande kan det sägas vara rättvist utifrån likabehandlingsprincipen. I 

sökprocessen tas det hänsyn till individens egenskaper och situation. Olikheterna människor 

emellan får således betydelse, de förhållanden som är relevanta skall tas med i beräkningarna 

när bedömningar görs om en arbetslös kan sägas aktivt söka arbete eller inte viket är helt i 

linje med att lika fall inte alltid behöver behandlas lika. 

 

När det gäller kravet i 9 § ALF på att det arbetssökande aktivt söker arbete så stärks 

rättsäkerheten i lagstiftarens begäran på den här punkten genom att sökprocessen, som nämnts 

tidigare, ses som en helhet. Men framförallt genom att det aktiva sökandet efter ett arbete blir 

ett skeende vari såväl arbetsförmedling som arbetssökande måste ta sitt ansvar för att öka den 

arbetslöses förutsättningar att hitta ett nytt arbete. Fast som ovan förut diskuterats är ju 

upprättandet av en handlingsplan en viktig resurs för varje arbetssökande. De tidigare nämnda 

bristerna kring upprättandet av en handlingsplan får således konsekvenser även här. 

Lagstiftaren betonar också att aktivt söka arbete inte endast kan mätas i antalet sökta arbeten 

under en viss tid utan måste ses just som en process. Då hela sökprocessen blir grundläggande 

för det aktiva arbetssökandet och vad som anses vara ett lämpligt arbete ökar också 

skäligheten i lagstiftarens krav. Detta framkommer tydligt i den dom från Kammarrätten som 
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tagits upp där att vara aktivt sökande efter arbete eller inte kan falla på mindre företeelser som 

att missa inrapporteringen av antal sökta arbeten med en dag. Detta visar på att skäligheten i 

underrättelsernas grund tas på allvar och att den arbetssökandes rättsäkerhet stärks i och med 

att alla har en möjlighet att överklaga och därigenom få upprättelse.  

 

5.3. Sammanfattning 

Syftet för uppsatsen var att utreda 9 § i Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och 

försöka kartlägga lagstiftarens resonemang och stöd för att paragrafen skall anses rättssäker, 

skälig och rättvis, detta med lagstiftningen och dess rättskällor som grund och utifrån begrepp 

som rättvisa, skälighet och rättsäkerhet. Uppsatsen var också menad att redovisa hur detta ter 

sig när det gäller tillämpning av 9 § i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Efter en 

genomgång av rättskällorna kring lagstiftningen i allmänhet och tillämpningen av 9 

paragrafen i synnerhet sökte vi belysa lagstiftarens tankegångar och resonemang utifrån ett 

legalitets, legitimitets och rättviseperspektiv. Lagstiftarens resonemang söktes i lagen och 

dess rättskällor medan tillämpningen granskades med utgångspunkt framförallt ur IAF´s 

rapport: Underrättelse till arbetslöshetskassan. Allt som allt har studien funnit såväl brister 

som styrkor i lagstiftningens intentioner och tillämpning. I och med denna genomgång kunde 

vi dels göra en granskning av intentionerna med lagen men samtidigt också se om detta 

kommer till uttryck i tillämpningen av paragrafen. 

 

De intentioner och argument som i huvudsak kan sägas sammanfatta lagstiftarens resonemang 

och ändamål kring 9 § Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är att försäkringen 

gestaltas som en tillfällig försäkring och som ett medel och en möjliggörare för arbetslösa att 

komma tillbaka i arbete. I rättskällorna betonas individuellt ansvarstagande men samtidigt 

också att arbetsförmedlingarna tillsammans med den arbetssökande skall axla en del av 

ansvaret i arbetssökandeprocessen vilket är överensstämmer med den offentligrättsliga linjen. 

I rättskällorna betonas också vikten av en likvärdig tillämpning över hela landet och att det i 

tillämpningen skall finnas utrymme för ett individuellt hänsynstagande. 

 

Sammanfattningsvis så framkommer det att det finns ett glapp mellan lagstiftarens intentioner 

med lagen och hur den sedan tillämpas på arbetsförmedlingarna. Granskningen visar på att 

intentionerna inte alltid följer med hela vägen ut i tillämpning. Detta glapp, vilket studiens 
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resultat tydligt visar, beror på bland annat vilken arbetsförmedling eller arbetsförmedlare det 

är fråga om men också på att organisationen och ledningen på AF kan påverka hur paragrafen 

efterföljs. Den stora variationen av hur 9 § ALF tillämpas visar på att den inte praktiseras 

rättssäkert på alla arbetsförmedlingar, vilket resulterar i att det uppstår brister kring 

lagstiftningen utifrån ett legalitets, skälighets och rättvise perspektiv. Anmärkningsvärt är att 

många arbetsförmedlare upplever en osäkerhet i sitt arbete med kontrollfunktionen trots att 

det finns starka indikationer i lagstiftarens resonemang som understryker vikten av ett 

rättssäkert arbetssätt. Dock tyder en del av studiens resultat på att detta framförallt är en 

organisations och ledningsfråga.  

 

Studien fann dessutom en tydlig bild av att det finns en osäkerhet och en brist på kunskap 

kring hur 9 § ALF egentligen skall tolkas och tillämpas. En sådan kunskapsbrist är något som 

måste övervinnas eftersom att all offentlig maktutövning i Sverige måste utövas med stöd i 

lag och göras med en anda av rättvisa, legalitet och skälighet. Avslutningsvis kan det även 

poängteras att alla delar av 9 § i lagen om arbetslöshetsförsäkringens måste ses som en helhet 

för att ett rättssäkert, skäligt och rättvist arbete med den skall kunna ske. Studiens slutsatser 

visar att dessa tre dimensioner är starkt sammankopplade och avhängda varandra. Fallerar 

något på en punkt får detta konsekvenser för hela treenigheten. Därav kan slutsatsen dras att 

skälighet, rättsäkerhet och rättvisa måste eftersträvas på alla arbetsförmedlingar och i allt 

arbete med 9 § i ALF för att garantera den arbetslöses rättssäkerhet, lagens skälighet samt 

rättvis och lika behandling hela vägen. 

 

 

6. Diskussion 

Lagstiftarens resonemang och intentioner kan tydligt lyftas fram och diskuteras men dessa 

talar inte för sig själva utan slutresultatet av dem är i förlängningen hur de tillämpas rent 

konkret eftersom det är detta som drabbar den enskilde individen i slutändan. Men en sak som 

framkommer tydligt är att variationen av tillämpningen arbetsförmedlingar emellan får 

konsekvenser för lagstiftningens skälighet, rättvisa och legalitet. Detta är en punkt som såväl 

regeringen som IAF och de enskilda arbetsförmedlingarna är medvetna om. Speciellt 

intressant är det att arbetsförmedlingens organisation har en sådan stor inverkan på antalet 

inrapporterade underlättelser enligt 9 § i lagen om arbetslöshetsförsäkring till a-kassorna. 
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Särskilt anmärkningsvärt borde detta vara eftersom att lagstiftarens intentioner är att ha en 

lika tillämpning av lagar och regler på detta område i hela landet. Mellan tillämpning och 

lagstiftning finns en övergång och i denna övergång händer således något som gör att det 

brister i tillämpningen. Studiens slutsatser pekar på att hur kontrollfunktionen fungerar på 

arbetsförmedlingarna kan vara en organisations, kompetens och ledningsfråga. Bra ledning, 

bättre organisation och mer kunskap resulterade i en rättsäkrare tillämpning som i sin tur leder 

till en att kraven i 9 § ALF framträder som mer skäliga samt att en rättssäkrare tillämpning 

också resulterar i ökad rättvisa. Kanske behövs det klarare och tydliga riktlinjer, bättre 

organisation, mer utbildad personal och en större tydlighet vad gäller ansvarsfördelningen 

mellan a-kassan och arbetsförmedlaren på alla arbetsförmedlingar i Sverige kring denna fråga.  

 

Klart och tydligt är ju att stora variationer av tillämpningen förekommer men också att landets 

regioner i sin helhet och sinsemellan ser annorlunda ut både vad gäller arbetsmarknad som 

dess geografi. Spännande vore att forska vidare kring de stora regionala skillnaderna med 

flera variabler som underlag för att försöka finna djupare förståelse för variationen och 

därigenom bättre kunna ta itu med dessa skillnader. Frågan kanske i slutänden blir om det går 

och är skäligt att ha dessa krav på samma sätt för alla i ett land där arbetssituationen ser så 

olika ut beroende på vart i landet man är bosatt. Lagstiftarens intentioner är ju att ta 

individuell hänsyn och att personliga förhållanden skall beaktas. Men går detta att genomföra 

skäligt och rättvist hela vägen? Vart går gränsen mellan arbetsmarknadspolitik och de 

mänskliga fri och rättigheterna? Att bo och leva där man trivs, att arbeta med det som tyckes 

en skäligt kanske inte för alltid kommer att vara självklart. Dagens samhälle och dess 

utveckling går mer och mer emot vad som ser ut som en oundviklig urbanisering, fler och fler 

arbeten försvinner från mindre tättbefolkade delar av landet samtidigt som allt fler människor 

bosätter sig i storstäderna. Kanske behövs det inte bara en omläggning av 

arbetsmarknadspolitiken utan ändrad inriktning i även för andra delar av det politiska arbetet, 

kanske måste det ske en förändring på flera fronter samtidigt för att få en 

arbetsmarknadspolitik som är lika rättvis, skälig och rättssäker över hela landet. 
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