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Summary 
The Swedish unemployment benefits took shape during the late 1800s by an 
initiative from the trade unions. An unemployment insurance under state 
control became reality in 1935. The unemployment insurance was, during a 
couple of decades, virtually the only regular compensation an unemployed 
could receive during his or her unemployment. This changed during the 
1960s. A complementary transition system began to slowly develop by the 
labour market parties. Employment transition agreements were concluded 
between the parties. These agreements also had certain benefits for the 
unemployed. These benefits were paid in addition to the unemployment 
benefits. 
 
In Sweden, there are certain rules that are intended to prevent an 
unemployed to receive too much money in benefits during times of 
unemployment. Of these rules the coordination rule in § 31 ALF is the most 
important. Since the end of the 1960s, two different benefits can be handed 
to an unemployed, firstly the regular benefit from the unemployment 
insurance and secondly benefits from employment transition agreements. 
An interesting question to ask is how these benefits shall be coordinated 
with each other? And where can the insurance limit be drawn? To answer 
these questions it is of great importance to establish a clear application of § 
31 ALF. 
 
The relationship between employment transition agreement benefits and 
unemployment benefits/unemployment insurance is investigated in this 
thesis. The relationship will be examined both from a practical level and 
from a more comprehensive approach.  How is a coordination between these 
two benefits supposed to work, according to the coordination rule in § 31 
ALF. Furthermore, the impact of employment transition agreements on the 
unemployment insurance will be investigated and discussed from an overall 
perspective. 
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Sammanfattning 
Det svenska arbetslöshetsunderstödet tog form under sent 1800-tal efter 
initiativ från fackförbunden. En arbetslöshetsförsäkring under statlig 
kontroll grundlades först 1935. Den statliga arbetslöshetsförsäkringen, i 
fortsatt statlig regi, var i princip den enda regelbundna ersättningen som en 
arbetslös kunde erhålla under sin arbetslöshet fram till slutet av 1960-talet. 
Ett nytt omställningssystem började då sakta utvecklas av arbetsmarknadens 
parter. Omställningsavtal kom att slutas mellan vissa parter och 
omställningsersättningar började utbetalas som komplement till 
arbetslöshetsersättningen.  
 
I Sverige finns det regler som är tilltänkta att förhindra en överförsäkring 
under tid som arbetslös. Av dessa regler är samordningsregeln i 31 § ALF 
den viktigaste. När det sedan 1960-talet kan utbetalas både reguljär 
arbetslöshetsersättning samt ersättning ur omställningsavtal är en intressant 
fråga att ställa sig hur dessa två ersättningar ska samordnas med varandra? 
Var går egentligen överförsäkringsgränsen i Sverige? För att få svar på 
dessa frågor är det av vikt att fastställa en klar och tydlig tillämpning av 31 
§ ALF. 
 
Relationen mellan omställningsavtalsersättningarna och 
arbetslöshetsersättningen/arbetslöshetsförsäkringen utreds i denna uppsats. 
Hur ska en samordning mellan ersättningarna se ut enligt samordningsregeln 
i 31 § ALF? Vidare kommer även omställningsavtalen och deras 
ersättningars påverkan på arbetslöshetsförsäkringen i stort att diskuteras. 
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Förord 
Jag vill tacka min handledare Ann Numhauser-Henning för trevliga 
diskussioner rörande arbetslöshetsförsäkringen. Vidare vill jag tacka IAF 
och speciellt Carina Karlsson som introducerade mig för uppsatsens ämne. 
 
Min sista dag med uppsatsen blev nog också vår bästa dag tillsammans. Då 
byttes Juridicums dunkla källare ut mot en solig dag vid Dalby stenbrott för 
en sista genomläsning av uppsatsen. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Den svenska fackföreningsrörelsen växte fram under 1800-talet. Dess 
främsta uppgift var att tillgodose arbetstagarnas rättigheter på 
arbetsmarknaden. Dock uppmärksammades, under slutet av 1800-talet, även 
arbetstagarnas svåra situation under deras tid som arbetslösa. Hjälpkassor 
inrättades som hjälpte fackföreningsmedlemmar med stöd under 
arbetslösheten.  
 
Grunden till dagens arbetslöshetsförsäkring utformades alltså av 
fackföreningsrörelsen under slutet av 1800-talet. Förslag framlades om en 
statlig arbetslöshetsförsäkring redan i början av 1900-talet. Det kom dock att 
dröja tills 1935 innan arbetslöshetsförsäkringen blev statligt finansierad och 
reglerad.  Arbetstagarrörelsen hade fortfarande kvar inflytande över 
försäkringen eftersom den administrerades av de fackligt anslutna a-
kassorna. Dock minskade fackföreningarnas inflytande allteftersom och i 
dagsläget finns inte samma starka koppling mellan fack och a-kassa som 
tidigare.  
 
Under slutet av 1960-talet blev arbetslöshetsförsäkringen föremål för kritik, 
staten ansågs inte längre själv kunna bära ansvaret för de arbetslösas 
försörjning. Som en reaktion på den statliga arbetslöshetsförsäkringens 
tillkortakommande slöt Svenska arbetsgivarföreningen (SAF) och 
Privattjänstemannakartellen (PTK) ett s.k. trygghetsavtal (kallas numera för 
omställningsavtal) 1974 vilket bland annat skulle tillförsäkra deras 
medlemmar en högre ersättning under arbetslöshet. Den ersättning som 
kunde utbetalas kallades för avgångsersättning. Efter detta avtal har det 
kommit att slutas fler omställningsavtal och i dagsläget omfattas en stor del 
av den svenska arbetskraften av liknande avtal. Detta omställningssystem 
styrs helt av arbetsmarknadens parter utan statlig tillsyn. 
 
Ett av arbetslöshetsförsäkringens främsta syften är att en arbetstagare under 
en omställningsperiod mellan arbeten ska erhålla en inkomst som går att 
leva på. Dock får ersättningen inte bli för hög eftersom en för hög ersättning 
under arbetslösheten kan resultera i avmattat arbetssökande. De instrument 
som finns att tillgå för att hålla nere ersättningen är dels 
inkomsttaksregleringen samt andra regler med syfte att förhindra 
överförsäkring. Med dessa regler åsyftas främst samordningsregeln i 31 § 
ALF men även reglerna om avgångsvederlag samt pension som också är till 
för att förhindra eventuell överförsäkring. 
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1.2 Syfte 

Arbetsmarknadens parter har haft varierande inflytande inom 
arbetslöshetsunderstödsområdet under dess utveckling. Inflytandet har 
minskat allteftersom den statliga arbetslöshetsförsäkringen introducerades 
under 1930-talet. Arbetslöshetsunderstödsområdet skiljer sig till stor del 
från andra rättsliga områden som parterna är verksamma inom. På detta 
område styrs rättstillämpningen främst genom lagstiftning och det har inte 
varit menat att parterna ska styra utvecklingen genom kollektivavtal. Dock 
har kollektivavtal i form av omställningsavtal dykt upp inom området och 
arbetsmarknadens parter utövar på nytt ett visst inflytande över 
arbetslöshetsunderstödsområdet och därtill även arbetslöshetsförsäkringen. 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda hur samspelet mellan aktörerna på 
arbetslöshetsunderstödsområdet ser ut. Framförallt ämnar uppsatsen 
undersöka hur omställningsavtalssystemet påverkar 
arbetslöshetsförsäkringen.  Tyngdpunkten kommer att ligga på relationen 
mellan omställningsavtalens avgångsersättningar och 
arbetslöshetsersättningen. Hur är det tänkt att de olika ersättningarna ska 
samordnas med varandra? Ska det ske en samordning överhuvudtaget? Om 
en sådan samordning ska ske, hur ser den då ut? För att utreda frågorna 
krävs bl.a. att man tar ställning till vad begreppet överförsäkring egentligen 
innebär. 31 § ALF är paragrafen vars syfte är att besvara dessa frågor. För 
uppsatsen blir det därför av extra vikt att fastställa korrekt tillämpning av 
paragrafen.  
 
Uppsatsens mål är dock inte nödvändigtvis att besvara ovan ställda 
frågeställningar. I vissa fall kan man inte med säkerhet fastställa ett svar. En 
sådan slutsats är också av intresse eftersom den riktar uppmärksamhet mot 
otydligheter i regelverket. Dessa otydligheter är minst lika viktiga som de 
svar som framkommer. Ett av uppsatsens mål är just att påvisa förekomsten 
av oklarheter som omgärdar rättsområdet.     

1.3 Avgränsning 

Det finns flera regler i arbetslöshetsförsäkringslagstiftningen vars syfte 
bland annat är att förhindra en eventuell överförsäkring. Reglerna har det 
gemensamt att de tar sikte på ersättning som utgår från annan än a-kassan. I 
uppsatsen behandlas dock inte alla. Bestämmelserna i 27 och 32 §§ ALF 
gällande pension kan sägas vara en av överförsäkringsspärrarna.1 
Paragraferna och dess tillämpning kommer inte ges något utrymme vilket 
beror på att reglerna rörande pension har förtydligats genom rättspraxis och 
utrymmet för olika tolkningar är begränsat. Högsta förvaltningsdomstolen 
har i HFD 2011 ref. 32 tolkat bestämmelsen så att pension ska samordnas 
med arbetslöshetsersättningen från och med tidpunkten man begär ut 

                                                
1 Föreskrifter om pensionsavdrag fanns tidigare i kassaförordningen 30 § 3 och ansågs då 
utgöra en del av de s.k. överförsäkringsbestämmelserna, se prop. 1973:56, s. 44f. 
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pensionsersättningen. Samordning ska ske även om man senare bestämmer 
sig för att återkalla sitt pensionsuttag.2  
 
Regeln om avgångsvederlag kan också sägas inneha ett syfte att förhindra 
överförsäkring. Med avgångsvederlag menas en ersättning som 
arbetstagaren erhåller av arbetsgivaren och grundar sig i att 
anställningsförhållandet har upphört. I några domar från 
Försäkringsöverdomstolen i början av 1990-talet behandlades 
avgångsvederlagets relation till arbetslöshetsförsäkringen. I avgörandet 
FÖD 92:32 ansåg Försäkringsöverdomstolen att en bankanställd som 
erhållit avgångsvederlag från sin arbetsgivare inte var att anse som 
ersättningsberättigad från a-kassan under samma tid som avgångsvederlaget 
löpte.3 Denna uppfattning blev sedermera lagstadgad eftersom regeringen 
var av den meningen att kostnaderna för ett företags avveckling skulle falla 
på arbetsgivaren och inte på staten.4 Regeln finns numera i 13 § ALF.  
Under tid den ersättningssökande erhåller avgångsvederlag kan inte 
arbetslöshetsersättning utgå, eftersom tid med avgångsvederlag ska 
jämställas med arbetad tid. En sökande som erhåller avgångsvederlag anses 
därmed inte som arbetslös i lagens mening.  I proposition 1993/94:80 drogs 
en tydlig skiljelinje mellan avgångsvederlag som betalas ut direkt av 
arbetsgivaren och de vederlag som betalas ut genom försäkringar eller utav 
parterna gemensamt uppbyggda fonder, t.ex. omställningsavtalsersättningar. 
Den senare ersättningen ska inte jämställas med förvärvsinkomst och har 
därför ingen relevans för arbetslöshetsbegreppet.5 Denna skiljelinje har 
sedan upprätthållits av proposition 1996/97:107 där det stadgades att en 
försäkringsersättning baserad på kollektivavtal inte räknas som 
avgångsvederlag.6 Skillnaden mellan de två ersättningarna kan sägas bestå 
av det faktum att avgångsvederlag inte kan utgå samtidigt med 
arbetslöshetsersättning vilket avgångsersättningar däremot kan.  
 
I Sverige finns det tre slags, till arbetslöshetsförsäkringen kompletterande, 
försäkringslösningar med syfte att täcka inkomstbortfall vid arbetslöshet. 
För det första finns försäkringsersättningar som baseras på kollektivavtal 
(omställningsavtal). Den andra försäkringsformen är inkomstförsäkringar 
som administreras av fackförbund. Dessa försäkringar kan antingen vara 
kollektiva och ingå i medlemskapet eller individuella och frivilliga. Den 
tredje formen utgörs av renodlade privata försäkringar. Den enskilde har här 
tecknat en individuell inkomstförsäkring hos ett privat försäkringsbolag.7 
Av dessa kompletterande försäkringslösningar kommer tyngdpunkten ligga 
på den första försäkringslösningen. De fackliga inkomstförsäkringarna 
behandlas kortfattat under avsnitt fem medan den tredje modellen av 
försäkringslösningarna inte ges någon plats. Detta på grund av att 
förekomsten av privata inkomstförsäkringar fortfarande är relativt ovanlig 

                                                
2 HFD 2011 ref. 32. 
3 FÖD 1992:32.  
4 Prop. 1996/97:107 s. 93 och AU13 1996/97 s. 26f.  
5 Prop. 1993/94:80 s. 41. 
6 Prop. 1996/97:107, s. 94.  
7 Olofsson, s. 18, IAF Rapport  2004:9, IAF Rapport  2010:7.  
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på arbetsmarknaden.8 Dock anser Jonas Olofsson att marknaden för dessa 
försäkringar kan komma att växa i takt med att allt fler tycker att 
arbetslöshetsförsäkringen inte ger ett fullgott inkomstskydd.9 

1.4 Disposition 

Inledningsvis beskrivs utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen. Endast de 
större förändringarna skildras för att skapa en övergripande bild av det 
arbetslöshetsförsäkringssystem som man valt att tillämpa i Sverige. Detta 
följs av en fördjupande utredning rörande de svenska 
överförsäkringsreglernas syften och mening inom 
arbetslöshetsunderstödsområdet. 31 § ALF, som är en del av 
överförsäkringsreglerna, kommer här ges betydande utrymme och tanken är 
att fastställa hur paragrafen bör tillämpas.  
 
Därefter ges en framställning över framväxten av omställningsavtalen inom 
den svenska arbetsmarknaden. Utvecklingen från slutet av 1960-talet fram 
tills idag belyses. Genomgångens tyngdpunkt ligger på de större 
omställningsavtalen och utvecklingen av dessa. Syftet är att utreda varför 
omställningsavtalen växte fram samt vilka det var som styrde utvecklingen. 
Omställningsavtalen är formmässigt att se som kollektivavtal, därför 
kommer även kollektivavtalens ställning och betydelse inom den svenska 
arbetsmarknaden att diskuteras övergripande. De största och viktigaste 
omställningsavtalen ska därefter beskrivas. Fokus kommer främst att 
inriktas på omställningsavtalens olika slags avgångsersättningar.  
 
I sjätte kapitlet kommer relationen mellan omställningsavtalsersättningarna 
och arbetslöshetsförsäkringen belysas. Speciellt relationen mellan 
samordningsregeln i 31 § ALF och avgångsersättningarna ska utredas. 
Utredningen består av en teoretisk och en praktisk del. Den inledande 
teoretiska delen utreder, med hjälp av förarbetsuttalanden, huruvida 
omställningsavtalsersättningar är att anse som sådana ersättningar som ska 
samordnas enligt 31 § ALF. Den praktiska delen av utredningen består i att, 
genom bland annat intervjuer, försöka klargöra hur den i praktiken faktiska 
tillämpningen ser ut vad gäller 31 § ALF relation till 
omställningsavtalsersättningarna.  
 
Uppsatsen avslutas med sammanfattande slutsatser och analys.  

1.5 Tidigare forskning 

Det finns endast sparsmakat med juridisk litteratur gällande 
arbetslöshetsförsäkringen. Bland den forskning som bedrivits inom området 
är Gabriella Sebardts avhandling ”Rendundancy and the Swedish Model” 
från 2005 av intresse. Avhandlingen skildrar framväxten av de 

                                                
8 Clasen och Clegg, s. 224. 
9 Olofsson, s. 22f. 
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omställningsavtal som finns inom den svenska arbetsmarknaden. 
Tillskillnad från min uppsats har dock inte relationen mellan 
omställningsavtalen och arbetslöshetsförsäkringen erhållit stort utrymme i 
hennes avhandling. Avhandlingen har dock underlättat min förståelse för 
omställningsavtalens uppbyggnad och utveckling och avhandlingens 
information kommer att användas i avsnitten som berör omställningsavtalen.  
 
Under 2008 finansierade Vetenskapsrådet ett projekt vid namn 
”Avtalsbaserade förmåner på svensk arbetsmarknad”. I projektet ingick en 
serie mindre uppsatser som alla berörde förmåner knutna till arbete. Av 
dessa har Per Gunnar Edebalks uppsats ”Staten, arbetsmarknadens parter 
och arbetslöshetsersättningarna 1945-1975” varit den mest relevanta för min 
uppsats. I uppsatsen beskriver han utvecklingen av 
omställningsavtalsersättningar under angiven tidsperiod.  
 
Institutet för arbetsmarknads – och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 
är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet.  Institutets 
arbete går ut på att främja, stödja och bedriva vetenskapliga utvärderingar 
gällande bland annat arbetsmarknadens funktionssätt. Två av IFAU:s 
rapporter som båda berör omställningsavtal på den svenska 
arbetsmarknaden har använts i uppsatsen. Rapporterna är författade av Sara 
Martinson och Malin Junestav och det är också deras namn som används i 
notförteckningen. 
 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) var tidigare tillsynsmyndighet för 
arbetslöshetsförsäkringen. Vissa av deras riktlinjer har använts med syfte att 
ta reda på hur överförsäkringsreglerna var tänkta att fungera.10 Den 
nuvarande tillsynsmyndigheten för arbetslöshetsförsäkringen och dess 
utveckling heter Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). IAF har 
utgivit två rapporter rörande kompletterande ersättningar vid arbetslöshet. 
Den första utkom 2004 och den senaste 2010. I uppsatsen används främst 
rapport 2010:7 vid namn ”Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall 
vid arbetslöshet”. Syftet med rapporten var endast att kartlägga de olika 
inkomstförsäkringar som fanns på arbetsmarknaden. Rapporten berör därför 
inte direkt relationen mellan arbetslöshetsersättningen och de olika 
kompletterande inkomstförsäkringarna. 
 
Bristen på information blir än tydligare när det gäller samordningsregeln i 
31 § ALF. Paragrafen har inte varit föremål för några djupare utredningar 
och omnämns endast i periferin av förarbeten. Informationsbristen syns inte 
bara i förarbetena utan även i det handläggarstöd som finns att tillgå för a-
kassorna vid deras tillämpning av lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). 
A-kassornas samorganisation (SO) utfärdar ofta stöd för kassornas 
handläggare vad gäller tillämpningen av regler i ALF. Dock har de inte 

                                                
10 Jag vill här passa på att tacka Marita Lemonhaho som tidigare arbetat på AMS. Det mesta 
av AMS föreskrifter och arbete finns inte elektroniskt utan endast i pappersform. 
Lemonhaho har här  hjälpt mig med att ta fram relevant material. 
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utfärdat något handläggarstöd gällande 31 § ALF eftersom den inte används 
mycket av kassorna och ansågs därför inte vara i behov av något stöd.11 

1.6 Material och Metod 

Oklarheter inom ett rättsområde kan ofta påvisas genom att det går att 
uppställa relevanta alternativa tolkningar av samma bestämmelse. Reglerna 
rörande omställningsavtalsersättningarnas relation till 
arbetslöshetsförsäkringen är otydliga och lämnar enligt mig öppet för olika 
uttolkningar. Här tänker jag företrädesvis på samordningsregeln i 31 § ALF. 
Dessa uttolkningar kommer att framföras löpande i uppsatsen och finns med 
just för att belysa paragrafens oklara rättsliga innebörd. De uttolkningar som 
ställs mot varandra är inte tagna ur luften utan kan alla hämta stöd ur 
relevanta rättskällor. Mitt främsta mål har varit att finna den rätta 
uttolkningen och därmed den korrekta rättstillämpningen. Härvid har jag 
framförallt använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod.12 
 
Som framgått av avsnitt 1.5 så finns det emellertid inte mycket skrivet om 
arbetslöshetsförsäkringen. Speciellt vad gäller avsnitten om 
omställningsavtalen och hur de fungerar i praktiken har det funnits ett behov 
av att inhämta ytterligare information. För att erhålla denna har jag hållit 
intervjuer med relevanta personer inom arbetsfältet. Intervjuerna har 
genomförts utefter ett likartat mönster och flera av mina frågor har därmed 
varit desamma. Den viktigaste frågan för uppsatsen var hur de såg på 31 § 
ALF och vilka restrektioner de ansåg att den medförde. Jag har valt att 
endast redovisa intervjuerna i den löpande notförteckningen och kommer 
därför inte sätta upp intervjuerna i min avslutande källförteckning. 
 
Speciellt för 31 § ALF är att det inte finns någon rättspraxis rörande dess 
tillämpning. Dock finns viss underrättspraxis som indirekt berör paragrafen 
och dess relation till omställningsavtalsersättningar. Förvaltningsrätten i 
Göteborg uttalade i mål nr. 7093-10 att avgångsersättningar inte var att anse 
som avgångsvederlag. Ersättningen kunde därför inte jämställas med 
förvärvsarbetad tid och därmed inte räknas med i arbetsvillkoret.13 Det mest 
relevanta rättsfallet kommer från länsrätten i Stockholm. Här diskuterade 
domaren avgångsersättningar och dess relation till arbetslöshetsersättningen, 
dock utan att explicit nämna 31 § ALF. Hon ansåg att 
omställningsavtalsersättningarna ska utgå som utfyllnad utöver 
arbetslöshetsförsäkringens takbelopp. Den ersättningssökande ska därmed 
kunna erhålla 80 % av sin tidigare lön.14    
 
Framförallt består informationen i uppsatsen av material som inhämtats ur 
förarbeten. Även här märks som tidigare nämnts att 31 § ALF och dess 
tillämpning inte är något som erhållit fokus. Ofta berörs paragrafen endast i 

                                                
11 Intervju med handläggare på SO 2012-03-07. 
12 Lehrberg, s. 17ff. 
13 Förvaltningsrätten mål nr. 7093-10. 
14 Länsrätten mål nr. 11690-00.  
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förbifarten och de något ytliga skrivningarna kan vara svåra att lägga till 
grund för att avgöra hur tillämpningen ska se ut. 
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2   Arbetslöshetsförsäkringens 
utveckling 

2.1 Arbetslöshetsförsäkringens framväxt 

Under 1800-talet började fackföreningar växa sig allt starkare i Sverige. 
Inom flera fackföreningar skapades hjälpkassor för att bistå 
föreningsmedlemmar under deras arbetslöshet. Ett av målen var att dessa 
frivilliga sammanslutningar skulle kunna bidra till att lösa en del av 
arbetslöshetsproblematiken och därigenom lätta på bördan för fattigvården i 
Sverige. Svenska typografförbundet var det första fackförbund att skapa en 
form av arbetslöshetskassa i Sverige år 1885. Därefter skapades alltfler 
arbetslöshetskassor inom fackföreningarna. Det blev dock snabbt uppenbart 
att man inte skulle kunna lösa de problem som arbetslösheten medförde den 
vägen. En förhoppning väcktes därför om att istället införa en statlig 
arbetslöshetsförsäkring.15 I följande framställning beskrivs de större 
reformerna av arbetslöshetsförsäkringen. Från 1935 års grundläggande 
lagstiftning, via 1970-talets förändringar till den stora reformen av 
försäkringen under 1990-talet som resulterade i dagens lag om 
arbetslöshetsförsäkring (ALF). Slutligen kommer även de reformer som den 
då nytillträdda borgerliga regeringen vidtog under 2006 och 2007 att 
beskrivas. 

2.1.1 Införandet av statlig 
arbetslöshetsförsäkring 

I inledningen av 1900-talet började det från flera håll höjas röster om en 
statlig arbetslöshetsförsäkring. Under riksdagsmötet år 1908 togs för första 
gången frågan upp om en offentligt finansierad arbetslöshetsförsäkring. 
Dock möttes förslaget av motstånd och motionen avslogs. Motståndet kan i 
viss mån förklaras med att det länge ansågs som att arbetslösheten inte var 
något som man kunde försäkra sig emot.16 Även det faktum att en statlig 
arbetslöshetsförsäkring skulle kunna påverka relationen mellan 
arbetsmarknadens parter ansågs spela in.17 Flera andra förslag följde men 
kom alla att avslås innan det 1932 tillsattes en expertgrupp om fem 
sakkunniga för att behandla den fortsatta utredningen om införandet av en 
arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgruppens utredning utmynnade i en 
promemoria som efter vissa ändringar lades till grund för proposition 
1934:38 till förslag om frivillig arbetslöshetsförsäkring. Förordningen om 
erkända arbetslöshetskassor samt förordningen om statsbidrag till erkända 
arbetslöshetskassor trädde ikraft den 1 januari 1935. Regleringen gällande 
den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen införlivades i förordningen om 
                                                
15 SOU 1971:42, s. 68f. 
16 SOU 1971:42, s. 68ff. 
17 Bendz, s. 100. 
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erkända arbetslöshetskassor (kassaförordningen).18 1935 var alltså året då 
den statsunderstödda arbetsförsäkringen grundlades. Försäkringen kom att 
administreras av arbetslöshetskassor som godkänts av staten men som även 
fortsättningsvis var knutna till arbetarrörelsen. Registreringen av a-kassor 
gick till en början långsamt vilket resulterade i att få arbetstagare omfattades 
av understödet. Fram till år 1940 hade endast 14 erkända kassor upprättats. 
En lagändring 1941 kom att medföra väsentligt gynnsammare understöd och 
medförde också att flera a-kassor skapades.19 Kassorna bildades på initiativ 
från fackförbunden och var självständiga juridiska subjekt.20 

2.1.2 Utvecklingen under 1970-talet 
Arbetslöshetsförsäkringen ansågs mot slutet av 1960-talet som en allt 
viktigare komponent i den svenska arbetsmarknadspolitiken. De svenska 
arbetsmarknadspolitiska målsättningarna var full sysselsättning och 
produktivitet på arbetsmarknaden. Målsättningarna var dock på intet sätt nya 
utan hade varit rådande under en längre tid. Strävan efter hög sysselsättning 
var väletablerad på arbetsmarknaden och var det främsta inslaget i vad som 
kallades för den svenska arbetslinjen.21 I den s.k. KSA-utredningen SOU 
1971:42 poängterades hur arbetsmarknadspolitiken blivit allt 
betydelsefullare vid strukturomvandlingsprocesser på arbetsmarknaden. För 
att underlätta och effektivisera dessa processer så krävdes en starkare och 
mer modern arbetslöshetsförsäkring.22 Man ansåg därmed att en grundlig 
reformering av den gamla arbetslöshetsförsäkringslagstiftningen från 1935 
var nödvändig.23 Utredningen utmynnade i propositionen 1973:56 med 
förslag om ny lag om arbetslöshetsförsäkring. Propositionen kom sedermera 
att leda till två viktiga lagar, dels en ny lag om arbetslöshetsförsäkring 
1973:370 och dels lagen om kontant arbetsmarknadsstöd 1973:371(LKA). 
De mest märkbara förändringarna som lagarna medförde var att 
arbetslöshetsersättningsperioden förlängdes från 150 ersättningsdagar till 
300 samt att en supplementär stödform för personer som inte kunde erhålla 
arbetslöshetsersättning infördes genom det statliga kontanta 
arbetsmarknadsstödet.24 Det kontanta arbetsmarknadsstödet skulle 
arbetslösa kunna erhålla om de uppfyllde försäkringens arbetsvillkor utan att 
vara medlem av någon a-kassa.25  Förändringarna av 
arbetslöshetsförsäkringen avsåg främst att stärka skyddet för den arbetslöse. 
Försäkringen kom alltså att förstärkas och blev mer generös gentemot de 
arbetslösa.26 Ett av huvudmålen från samhällets sida ansågs vara att 
tillgodose den enskildes behov av stöd och service.27 En intressant slutsats 
att dra av utvecklingen var att en stark arbetslöshetsförsäkring under denna 
                                                
18 SOU 1971:42 s. 70ff., SOU 1948:39, s. 69. 
19 SOU 1948:39, s. 91ff., Edebalk s. 3. 
20 SOU 1971:42, s. 113. 
21 SOU 1971:42, s.78, 89f.,  SOU 1948:39, s. 111. 
22 SOU 1971:42, s. 78. 
23 SOU 1971:42, s. 108. 
24 SOU 1978:45, s. 60. 
25 Prop. 1973:56, s. 50ff. 
26 Prop. 1977/78:130, s. 3. 
27 SOU 1971:42, s. 79. 
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tid inte ansågs utgöra något större hot mot arbetslinjen eller en smidig 
strukturomvandling på arbetsmarknaden. Olofsson beskriver att strävan 
efter att basera arbetslöshetsförsäkringen på inkomstbortfallsprincipen 
präglade de förändringar som genomdrevs under 1970-talet.28 Detta 
tankesätt har dock sedan dess till viss del reviderats vilket kommer påvisas 
av försäkringens utveckling under 1990-talet och framåt.    

2.1.3 Utvecklingen under 1990-talet 
Under 1990-talets krisår i Sverige kom arbetslöshetsförsäkringen återigen i 
fokus. Antalet ersättningsberättigade hade under slutet av 1980-talet ökat 
kraftigt samtidigt som arbetslöshetsförsäkringens täckningsgrad också växt 
avsevärt. Även statbidragets andel av försäkringen hade höjts, från endast 35 
% 1935 till över 95 % år 1991. Dessa omständigheter resulterade i att 
statens utgifter för försäkringen ökat kraftigt.29 Besparingar inom 
arbetslöshetsförsäkringen vidtogs vilket medförde strängare reglering. Det 
blev inte lika lätt att erhålla arbetslöshetsersättning eftersom arbetsvillkoret 
gjordes svårare att uppnå.30  Skälen bakom de skärpta reglerna var dock inte 
endast ekonomiska. Tanken var även att de skulle leda till en ökad vilja att 
söka och ta jobb.31  
 
Ersättningens storlek hade under en längre tid sjunkit, från 90 % av den 
sökandes dagsförtjänst till 75 %. I och med proposition 1996/97:107 
förändrades den återigen till 80 % av dagsförtjänsten och har sedan dess 
varit oförändrad.32 Försäkringens ursprungliga försörjningsmotiv kom 
alltmer i skymundan för andra kompletterande mål.33 Man kom att 
understryka försäkringens omställningskaraktär än tydligare genom att 
påtala att ersättningen endast skulle utgå under korta omställningsperioder 
och bara var att se som en tillfällig inkomstlösning.34 Kraven på omställning 
skulle vara höga under den tidsbegränsade arbetslösheten och det ansågs 
numera svårt att förena trygghet för den arbetslösa med krav på 
omställning.35 Man kan säga att en stark arbetslöshetsförsäkring hade 
hamnat på kollisionskurs med ett aktivt omställningsarbete och därmed även 
arbetslinjen.36  
 
En ny arbetslöshetsförsäkringsreform genomfördes och 1997 trädde den nya 
lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF) ikraft. Arbetslöshetsförsäkringen 
kom genom 1997 års lag att bestå av två ersättningsdelar. Dels en 
obligatorisk grundersättning som kunde utbetalas till den sökande 
oberoende av kassamedlemskap, dels en frivillig inkomstrelaterad 
                                                
28 Olofsson, s. 17f. 
29 Prop. 1993/94:209, s. 104ff., prop. 1996/97:150 bil 3, s. 4f., prop. 1992/93:150, s. 56f., 
prop. 1996/96:107, s. 84. 
30 Prop. 1996/97:107, s. 88. 
31Prop. 1993/94:209, s. 107, Junestav, s. 45. 
32 Prop. 1996/97:107, s. 89f. 
33 SOU 1996:150, s. 38. 
34 SOU 1996:150, s. 40, SOU 1996:51, s. 12. 
35 Prop. 1996/97:107, s.86, Bendz, s. 212. 
36 Se även Olofsson tankar om detta, s. 18. 
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ersättning.37 Det kontanta arbetsmarknadsstödet försvann eftersom icke 
medlemmar nu istället kunde erhålla den obligatoriska grundersättningen. 
Dock krävdes även för grundersättning att man skulle uppfylla ett 
arbetsvillkor och det var inte meningen att arbetslöshetsersättningen skulle 
fungera som någon slags ”medborgarlön”.38 
 

2.1.4 Utvecklingen under 2000-talet 
Utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen har fortsatt på den under 1990-
talet inslagna vägen, vilket har inneburit större besparingar och hårdare 
regler för de arbetslösa. Den borgerliga regeringen hade som förhoppning 
när de tillträdde år 2006 att minska på utgifterna inom 
arbetsmarknadspolitikens område. Detta skulle ske till följd av en 
omläggning av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Detta innebar ”ökad 
fokus på matchning, neddragningar av de arbetsmarknadspolitiska 
programmen och regelförändringar för att förstärka 
arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring vid kortare 
perioder av arbetslöshet.”39 Syftet med omläggningen av 
arbetsmarknadspolitiken var att förtydliga att fokus skulle riktas mot jobb 
och aktiva och effektiva arbetsmarknadsåtgärder.40 Dessa målsättningar har 
sedan dess följts vilket bland annat medfört skärpta regler inom 
arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsvillkoret gjordes svårare att uppnå, den 
överhoppningsbara tiden blev begränsad till fem år och studerandevillkoret 
togs bort genom proposition 2006/07:15.41 Vidare kom medlemsavgifterna 
att höjas eftersom regeringen beslutade att a-kassorna i större utsträckning 
skulle bära sina egna kostnader.42 Detta medförde att närmare 500 000 
medlemmar kom att lämna a-kassan och arbetslöshetsförsäkringen under 
perioden 2006-2008.43 
 
Utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen har efter ALF:s tillkomst alltså 
än mer fokuserats på effektivt arbetssökande framför understöd.  Ett av 
målen som uppställdes för arbetsmarknadspolitiken av 
statsbudgetpropositionen 2009/10:1 var just att säkerställa att 
arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. En 
aktivare arbetsmarknadspolitik anses utgöra själva grunden för att kunna 
hävda arbetslinjen.44   Jag återkommer i kapitel tre till den svenska 
arbetslinjens relation till arbetslöshetsförsäkringen. 

                                                
37 SOU 1996:150, s. 87. 
38 SOU 1993:52, s. 25. 
39 Prop. 2006/07:1 utgiftsområde 13, s. 52. 
40 Prop. 2006/07:1 utgiftsområde 13, s. 75. 
41 Prop. 2006/07:15, s. 18ff. 
42 Prop. 2006/07:15, s. 30ff. 
43 Kjellberg, s. 6. 
44 Prop. 2009/10:1, utgiftsområde 10, s. 22, 46f. 
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2.2 Fortsatt partsinflytande över 
arbetslöshetsförsäkringen 

Arbetstagarorganisationernas inflytelserika roll på 
arbetslöshetsunderstödsområdet kom inte att upphöra i och med införandet 
av en statlig arbetslöshetsförsäkring 1935. Förklaringen till detta berodde till 
stor del på den modell av arbetslöshetsförsäkring man i Sverige kom att 
välja. Följande avsnitt belyser det partsinflytande som finns inom den 
reguljära arbetslöshetsförsäkringen. Längre fram i uppsatsen kommer 
parternas indirekta inflytande, via omställningsavtal, att belysas.  

2.2.1 Gentmodellen 
Det finns två olika huvudmodeller av försäkringslösningar när det kommer 
till utformningen av en statlig arbetslöshetsförsäkring. Sven Oskarsson 
beskriver att försäkringen antingen kan vara obligatorisk och administreras 
av det offentliga eller frivillig och administreras av ett korporativ.45 En av 
de viktigare frågorna som ständigt varit aktuell ända sedan tillkomsten av 
arbetslöshetsförsäkringen har just varit huruvida försäkringen ska vara 
obligatorisk eller frivillig. Detta underströks av utredarna i SOU 1996:150 
som kallade frågan för den mest centrala inom arbetslöshetsförsäkringen.46 
Redan under 1920-talet hade statliga utredningar börjat intressera sig för 
spörsmålet. När till slut staten övertog huvudansvaret för 
arbetslöshetsunderstödsområdet 1935 valdes det frivilliga 
arbetslöshetsförsäkringssystemet framför det obligatoriska. Frivilligheten 
innebar att svenska arbetstagare och tjänstemän själva kunde avgöra 
huruvida de ville bli medlemmar i en a-kassa och till följd därav omfattas av 
försäkringen.47 Systemet förde även med sig de fackligt anslutna a-kassorna 
som hade till uppgift att administrera försäkringen. SOU 1996:51 beskrev 
träffande den svenska arbetslöshetsförsäkringen som en frivillig och statligt 
finansierad försäkring i privat regi.48   Denna form av 
arbetslöshetsförsäkringsmodell kallas för Gentmodellen, namnet efter en 
Belgisk stad där fackliga arbetslöshetskassor erhöll offentligt stöd redan 
1901.49  
 
Den valda Gentmodellen har dock varit allt annat än oomstridd. Redan i 
SOU 1948:39 framlades ett förslag om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. 
Det ansågs som en allvarlig brist att endast de arbetslösa som var 
medlemmar i en a-kassa kunde erhålla ersättning.50 Flera förslag gällande 
införandet av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring har sedan dess 
framlagts utan resultat. Senaste förslaget kom från långtidsutredningen SOU 
2011:11. Utredarna ansåg där att en arbetslöshetsförsäkring som bygger på 

                                                
45 Oskarsson, s. 6. 
46 SOU 1996:150, s. 25. 
47 SOU 1948:39, s. 67ff. 
48 SOU 1996:51, s. 5. 
49 Holmlund, s. 1. 
50 SOU 1948:39, s. 115f. 
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ett obligatorium är den bästa lösningen. Man menade att 
arbetslöshetsförsäkringen bör omfatta alla som deltar i arbetskraften.51 Dock 
kan sägas att försäkringen har erhållit obligatoriska inslag eftersom en 
arbetslös idag kan erhålla grundersättningen även utan medlemskap i någon 
a-kassa.52  
 
Sveriges arbetslöshetsförsäkringskonstruktion är en udda fågel bland de 
europeiska länderna. Den obligatoriska försäkringen är den mest använda 
lösningen. Sverige och några få andra länder är de enda som fortfarande 
tillämpar Gentmodellen. Bertil Holmlund menar dock att det i praktiken inte 
behöver vara så stor skillnad i resultat beroende på vilket system ett land 
använder sig av. I Sverige omfattas en stor del av arbetskraften av ett 
försäkringsskydd trots avsaknaden av ett obligatorium.53 
 

2.2.2 Gentmodellens följder 
Den valda Gentmodellen bidrog till att det inom arbetslöshetsförsäkringens 
område finns ett flertal viktiga aktörer, främst de från staten fristående a-
kassorna som genom deras gemensamma samorganisation (SO) utövar 
inflytande över arbetslöshetsförsäkringens utformning.54 Även 
fackförbunden ansågs som en av de viktigare aktörerna eftersom det fanns 
ett starkt samband mellan fackförbunden och a-kassorna. I SOU 1978:45 
angavs att sambandet bottnade i det medlemssamband som rådde. Det var 
förbundet som startade kassan för sina medlemmar och medlemmarna i 
kassan och förbundet blev därmed desamma. Vidare beskrevs sambandet 
som personellt eftersom a-kassornas ledamöter även var styrelseledamöter 
hos fackförbunden.55  
 
Vilka följder bidrar Gentmodellen till som inte skulle uppkommit vid en 
obligatorisk försäkring? Anna Bendz beskriver att Gentmodellen leder till 
ett mer konfliktfyllt klimat än vad ett obligatoriskt försäkringssystem skulle 
ha gjort.56 I SOU 1996:150 angavs att riksdagen och regeringen haft 
påstådda svårigheter med att styra arbetslöshetsförsäkringen på grund av de 
starka aktörerna på området.57 Ola Sjöberg menar att det blir svårt att ta 
hand om problemen inom den svenska arbetslöshetsförsäkringen eftersom 
makten är uppdelad på flera olika parter.58 Fackföreningsrörelsen har dock 
kommit att förlora visst inflytande under senare år eftersom det numera är 
möjligt att vara med i en a-kassa utan att vara medlem i ett fackförbund. 
Relationen mellan a-kassorna och fackförbunden har på det viset kommit att 

                                                
51 SOU 2011:11, s. 190. 
52 Grundersättningen i 6 § ALF är inte beroende av ett medlemskap i någon a-kassa. 
53 Holmlund, s. 3, Vad som kan sägas är att denna grupp blivit mindre efter de förändringar 
i försäkringen som genomfördes under senare hälften av 2000-talet, se avsnitt 2.1.4. 
54 SOU 1996:150, s. 40. 
55 SOU 1978:45, s. 219ff. 
56 Bendz, s. 48. 
57 SOU 1996:150, s. 40. 
58 Clasen och Clegg, s. 220. 
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uttunnats och är inte längre lika stark som beskrevs av SOU 1978:45. 
Därmed har även relationen till arbetslöshetsförsäkringen försvagats.59  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det skrivits mycket om potentiella 
konflikter som kan uppkomma mellan stat och fackföreningsrörelsen 
gällande arbetslöshetsförsäkringens utformning.60 Något konkret exempel 
på när fackföreningsrörelsen faktiskt förhindrat en reform av försäkringen 
föreligger dock inte. Detta scenario har dessutom blivit alltmer otroligt 
eftersom fackförbunden inte innehar samma inflytande över a-kassornas 
verksamhet som tidigare. Det direkta inflytandet över 
arbetslöshetsförsäkringen har till stor del försvunnit. Dock bedriver 
arbetsmarknadens parter fortfarande ett visst inflytande över 
arbetslöshetsförsäkringen. Detta indirekta inflytande bedrivs via 
omställningsavtalen och kommer som ovan nämnts att beskrivas längre fram 
i uppsatsen.   
 

                                                
59 Bendz, s. 39. 
60 SOU 1993:16, bil 23, s. 340. 
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3 Överförsäkrings-
bestämmelser 

3.1 Arbetslinjen och understödslinjen 

I Sverige har arbetslöshetspolitiken förts efter två i stort sett samordnande 
linjer, nämligen arbetslinjen och understödslinjen. Arbetslinjens mål är att 
så många som möjligt ska arbeta. För att uppnå hög sysselsättning måste det 
bland annat finnas ett intresse för den arbetslöse att söka efter nytt arbete.61 
Holmlund beskriver att arbetslöshetsersättningen, som representerar 
understödslinjen, kan leda till incitamentsproblem. Den arbetslöse riskerar 
att bli mindre benägen att söka efter arbete om han eller hon skulle vara 
alltför tillfreds med sin situation som arbetslös. Ersättningen får därför inte 
vara så gynnsam att den föredras framför arbete. För att undvika eventuella 
incitamentsproblem krävs det att man från arbetslöshetsförsäkringens sida 
inte erbjuder fullt inkomstskydd.62 Det är svårt att nå en optimal 
arbetslöshetsersättningsnivå som både får arbetslösa att söka aktivt efter 
arbete samtidigt som den ska gå att leva på. Berndt Erici och Nils Roth 
anger att utformningen av arbetslöshetsersättningsbeloppet har varit en 
synnerligt omdebatterad fråga. Att nå det perfekta beloppet kräver en svår 
balansgång mellan att å ena sidan ha en så liten marginal mellan tidigare 
inkomst och arbetslöshetsersättningen som möjligt för att undvika en alltför 
stor reduktion av levnadsstandarden och å andra sidan att ha tillräckligt stor 
marginal för att skapa intresse för att återgå till arbete.63 Sara Martinsson 
anger att ju högre ersättning som utges desto mindre benägen blir den 
arbetssökande att ta jobb.64 Denna ståndpunkt får stöd av Bertil Holmlund 
och Peter Fredriksson som menar att det finns starka empiriska belägg för 
att höjningar av ersättningsnivån förlänger tiden som arbetslös.65 Vid 
diskussionen som förs rörande hur man kan utforma en optimal 
arbetslöshetsersättning är ofta en av utgångspunkterna den att för hög 
ersättning kan leda till avmattad sökaktivitet.66 Risken att en för hög 
ersättning ska bidra till ett avmattat jobbsökande har medfört att den 
kontanta ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen måste begränsas.  
 
Redan i SOU 1948:39 påtalades att arbetslöshetsersättningen 
(understödslinjen) måste inskränkas till förmån för arbetslinjen.67 Denna 
ståndpunkt har sedan dess varit den rådande inom den svenska 

                                                
61SOU 1948:39, s. 111, SOU 1971:42, s. 89. 
62 Holmlund, s. 4, Dahlberg, s. 49, SOU 2006:86, s. 111. 
63 Erici och Roth, s. 62. 
64 Martinson, s. 40. 
65 Fredriksson och Holmlund, s. 24. 
66 Andersson och Löfgren, s. 10f., Underlagsrapport till socialförsäkringsutredningen (S 
2010:04), s. 35. 
67 SOU 1948:39, s. 111. 
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arbetsmarknadspolitiken.68 I proposition 1991/92:150 angavs att det fanns 
ett motståndsförhållande mellan arbetslinjen och understödslinjen. Man 
uttryckte att arbetslinjen skulle prioriteras framför det passiviserande 
kontantstödet. Arbetslinjen skulle främst omfatta aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder och målet var att arbetslösa skulle ”i största möjliga 
utsträckning aktiveras”.69  I proposition 2009/10:1 beskrivs hur 
arbetsmarknadspolitiken i dagsläget lämnar alltmer företräde till arbetslinjen 
vilket ska bidra till ett allt effektivare jobbsökande.70 Enligt Eskil Wadensjö 
markeras detta tydligt genom att arbetslöshetsersättningen ofta utmålats av 
lagstiftaren som en oönskad sista utväg samtidigt som det fokuserats på att 
förmedla budskapet om ökad sysselsättning.71  
 
För att uppnå arbetslinjens mål att få ut så många som möjligt i arbetslivet 
betraktas arbetslöshetsförsäkringen och understödslinjen, något paradoxalt, 
som ett av de viktigtigare hjälpmedlen. Arbetslöshetsförsäkringens syfte är 
bland annat att fungera som ett styrmedel på den svenska arbetsmarknaden 
och ett av de vanligaste styrsätten är att sänka arbetslöshetsersättningen för 
att på det sättet försöka främja sysselsättningen och därmed även den 
svenska arbetslinjen.72 Enligt statsbudgetpropositionen 2008/09:1 är tanken 
att arbetslöshetsförsäkringen ska bidra till att förbättra arbetsmarknadens 
funktionssätt.73   
 
I proposition 1993/94:209 uttalade man att arbetslinjen och understödslinjen 
inte nödvändigtvis behövde stå i ett motståndsförhållande med varandra. 
Men för att de ska kunna verka tillsammans måste understödet vara idealiskt 
utformat.74 För att uppnå ett sådant understöd, som inte riskerar att hota den 
svenska arbetslinjen, krävs en fungerande reglering av området. I följande 
avsnitt ska de regler som har till syfte att inskränka och kontrollera 
understödet beskrivas. 

3.2 Överförsäkringsbestämmelserna och 
deras syfte 

Ända sedan den statliga arbetslöshetsförsäkringen grundlades under 1930-
talet har frågan om överförsäkring under period som arbetslös diskuterats. 
Till en början var tanken att en person under sin arbetslöshet i vart fall inte 
skulle kunna erhålla mer i ersättning än vad det tidigare lönearbetet skulle 
ha genererat.75 Detta synsätt har allteftersom skärpts och idag krävs det att 
den arbetslöse utstår en viss inkomstminskning i förhållande till tidigare lön 
under sin arbetslöshetsperiod. Detta på grund av att man försökt undvika de 

                                                
68 Dock har den varierat i styrka, se under kapitel 2. 
69 Prop. 1991/92:150 Bilaga 1:8, s. 9. 
70 Prop. 2009/10:1 avsnitt om finansplan, s. 36f. 
71 Milner och Wadensjö,  s. 4. 
72 SOU 1996:150, s. 40, Andersson och Löfgren, s. 27. 
73 Prop. 2008/09:1, utgiftsområde 14, s. 14. 
74 Prop. 1993/94:209, s. 63f. 
75 Junestav, s. 4. 
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ovan omtalade incitamentsproblem som annars kan uppstå.76 Följande 
framställning har till syfte att utreda vilka regler som har funnits gällande 
överförsäkring och hur dagens regler ser ut.  
 
Arbetslöshetsersättningen utgår i form av dagpenning. Fram tills i slutet av 
1980-talet var dagpenningen uppdelad i dagpenningklasser om olika 
pengabelopp, till vilka a-kassorna hade att inplacera sina 
ersättningsberättigade medlemmar.77 Ersättningsbeloppet bestämdes dock 
inte bara genom denna dagpenningsindelning utan även av särskilda regler 
om överförsäkringsavdrag.78  
 
Redan i första kassaförordningen från 1934 angavs att daghjälp inte fick 
utges med mer än en viss del av den för orten vanliga arbetsdagsförtjänsten 
för arbetare inom samma yrke samt med samma arbetsförmåga som den 
arbetslöse. Överförsäkringsregeln var alltså till en början inte individuellt 
inriktad utan föreskrev en jämförelse med den genomsnittliga lönen på 
orten.79 Under 1950-talet förändrades detta sakta mot en mer individuell 
prövning vilken medförde att man tog hänsyn till den förlorade inkomsten i 
det enskilda fallet.80 Överförsäkringsregeln gjordes med andra ord relaterad 
till den egna inkomsten. Aktuell bestämmelse om detta fanns från 1950-talet 
fram tills lagändringen 1974 i kassaförordningen 30 §. Dess innebörd var att 
förhindra den arbetslöse från att erhålla för mycket i ersättning i förhållande 
till sin tidigare förvärvsinkomst, alltså bli överförsäkrad. 
Överförsäkringsbestämmelsen i 30 § hade en tabell fogad till sig som 
föreskrev vilken procentsats av tidigare förvärvsinkomst den sökande kunde 
erhålla som mest i försäkringsersättning. Marginalen mellan 
försäkringsbeloppet och den tidigare inkomsten har varierat under åren. Den 
låg som lägst på 5 % vilket betydde att man som arbetslös kunde erhålla upp 
till 95 % av sin tidigare inkomst utan att bli överförsäkrad.81   
 
Överförsäkringsbestämmelsen i 30 § kassaförordningen funktion var 
tudelad. Dels önskade man med paragrafen förhindra en överförsäkring av 
statens medel, alltså arbetslöshetsersättningen. I och med det något stela 
systemet med dagpenningklasser så fanns en risk att den arbetslöse kunde 
bli överförsäkrad endast genom sin tilldelade dagpenning. Det var a-
kassorna själva som indelade sina medlemmar i dagpenningklasser och för 
att förhindra att medlemmen skulle få ut för mycket i relation till sin tidigare 
inkomst fanns en möjlighet till överförsäkringsavdrag.82 Dels önskade 
lagstiftaren förhindra att ett eventuellt understöd från exempelvis en 
arbetsgivare skulle resultera i en alldeles för hög ersättning under 
arbetslösheten. Ersättningen från a-kassan skulle endast få utges med högst 
det belopp som motsvarade skillnaden mellan det högsta belopp som fick 

                                                
76 Holmlund, s. 4, Dahlberg, s. 49. 
77 SOU 1987:56, s. 15. 
78 SOU 1971:42, s. 52. 
79 SO:s bakgrundsbeskrivning, s.1ff. 
80 SO:s bakgrundbeskrivning, s.4. 
81 SOU 1971:42, s. 52f. 
82 SOU 1987:56, s. 15. 
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utgå enligt överförsäkringstabellen och understödet från annat håll.83 I 
propositionen 1973:56 med förslag till lag om arbetslöshetsförsäkring 
stadgades det tydligt att överförsäkringsbestämmelserna skulle tillämpas i 
de fall då medlemmen erhöll fortlöpande ersättning på grund av arbetslöshet 
från annan än erkänd a-kassa.84 
 
Uppdelningen av ersättningsbelopp i dagpenningklasser kom genom en 
lagändring 1989 att upphöra till förmån för ett dagpenningssystem där 
ersättningsbeloppet kom att beräknas genom en procentsatsjämförelse med 
den tidigare förvärvsinkomsten. 1997 fick systemet dagens utseende och 
ersättningen kom antingen att utgå som grund- eller inkomstrelaterad 
dagpenning.85  Det är den inkomstrelaterade ersättningen som är av intresse 
i denna studie och den beräknas till 80 % av den sökandes dagsförtjänst.86 
Genom införandet av det nya dagpenningsystemet undvek man den tidigare 
risken att en enskild a-kassas val av dagpenningklass skulle kunna resultera 
i överförsäkring. Överförsäkringsregeln i sin dåvarande form hade därmed 
gjorts obsolet av det nya dagpenningsystemet.87 
Överförsäkringsbestämmelsen och dess tabell utgick eftersom 
procentsatsjämförelsen som tidigare funnits i överförsäkringstabellen 
numera inkorporerats in på ett tidigare stadium i själva beräkningen av 
ersättningen.88  
 
Den inkomstrelaterade ersättningen kom dock inte att oavkortat utbetalas 
med 80 % av dagsförtjänsten i alla lägen. Den var nämligen begränsad av ett 
inkomsttak som numera finns i 4 § förordningen om 
arbetslöshetsförsäkringen (ALFFo). Inkomsttaksregleringen i 4 § ALFFo 
föreskriver hur hög den högsta dagpenningen får vara som kan betalas ut, 
för närvarande 680 kr. Detta resulterar i att den 
arbetslöshetsersättningssökande som har haft mer än 18700 kr i månadslön 
inte kan erhålla 80 % av sin tidigare dagsförtjänst eftersom han eller hon 
slår i inkomsttaket.89 Även om inkomsttaksregleringen faktiskt förhindrar 
ersättning från att utgå till den arbetslöse är det missvisande att hänföra 
regeln till överförsäkringsreglerna. Jag återkommer till denna diskussion 
under avsnitt 3.3.3. 
 
Överförsäkringsbestämmelsen kom som ovan nämnts att utgå. Dock 
kvarstod behovet av att undvika överförsäkring avseende den 
omständigheten att den arbetslöse erhåller ersättning från annan än 
arbetslöshetsförsäkringen under sin tid som arbetslös. Den delen av den 
ursprungliga överförsäkringsbestämmelsen bröts upp i flera olika regler vars 
syften var att förhindra överförsäkring. Dessa var reglerna om 
                                                
83 SOU 1971:42, s. 210f. 
84 Prop. 1973:56, s. 44. 
85 Ds 1999:58, s. 214, SOU 1996:150, s. 87.  
86 Dagsförtjänsten är ett belopp som a-kassorna räknar ut. Beloppet baseras på arbetad tid 
och intjänad lön under det året som föregått arbetslösheten och kan sägas vara en form av 
daglönsgenomsnitt. 
87 SOU 1987:56, s. 15, prop. 1987/88:114, s. 29.  
88 Ds 1999:58, s. 214. 
89 Olofsson, s. 18, IAF rapport 2010:7, s. 7. 
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avgångsvederlag i 13 § ALF, pension i 27 och 32 §§ ALF, och samordning i 
31 § ALF (tidigare 20 § gamla ALF-lagen).90 Av reglerna är det som redan 
nämnts samordningsregeln som kommer stå i fokus. 

3.3 Samordningsregeln 

”Får en sökande med anledning av arbetslöshet fortlöpande ersättning från 
någon annan än arbetslöshetskassan, får dagpenning lämnas med högst 
skillnaden mellan det högsta belopp som får lämnas enligt 26-30 §§ och 
ersättningen. Lag (2009:666).”91  
 
31 § ALF tar sikte på ersättning som den arbetslöse erhåller från annan än a-
kassan. Meningen är att sådan ersättning under vissa förhållanden ska 
samordnas med arbetslöshetsersättningen.92 Anita Dahlberg skrev under 
1970-talet att samordning innebar att hänsyn ska tas till andra ersättningar 
som den sökande har rätt till när a-kassorna beslutar om storleken på 
arbetslöshetsersättningen. Samordningen kan få till följd att 
arbetslöshetsersättningen reduceras och är därmed en metod för att förhindra 
överförsäkring.93 I Ds 1999:58 angavs att 31 § ALF grundmotiv är att just 
förhindra en överförsäkring. En för hög ersättning anses som tidigare 
nämnts kunna hota den svenska arbetslinjen och man har därför ansett att en 
möjlighet till samordning bör finnas.94 I en handbok utgiven av AMS 1986 
gavs ett exempel på hur en sådan samordning kan gå till. Exemplet 
relaterade till överförsäkringsbestämmelsen i 20 § gamla ALF-lagen men är 
fortfarande av intresse eftersom 31 § i princip är samma bestämmelse.95 
Exempel 16:1 från handboken, ”Medlem är försäkrad för 300 kronor. Han är 
enligt överförsäkringsbestämmelserna berättigad till 310 kronor. 
Arbetsgivaren kan då ersätta honom med 10 kronor, varigenom den 
sammanlagda ersättningen kommer uppnå överförsäkringsgränsen, 310 
kronor. Skulle arbetsgivaren betala medlemmen 20 kronor per dag, kan 
ersättning från kassan endast utgå med 290 kronor”.96 
 
Tidigare i kapitlet har det framgått att man från statens sida inte vill att den 
arbetslösa ska erhålla för hög ersättning under sin arbetslöshet eftersom det 
kan resultera i sänkt sökaktivitet på arbetsmarknaden. I en bilaga till SOU 
2002:59 stadgades att för hög ersättning riskerade att förlänga 
arbetslöshetstiden.97 Vad som menas med ”för hög ersättning” är dock inte 
en helt lättbesvarad fråga. I Ds 1999:58 ansåg man att frågan gällande från 
vilken beloppsnivå som samordningen skulle starta vid var ytterst 
                                                
90 Regeln om pensionsavdrag hade dock redan tidigare skiljts från den tidigare 
överförsäkringsbestämmelsen, se prop. 1973:56, s. 6. 
91 31 § ALF. 
92 Ds 1999:58, s. 213f. 
93 Dahlberg, s. 54. 
94 Ds 1999:58, s. 60f. 
95 Prop. 1996/97:107, s. 154. 
96 Handbok AMS, detta exempel gäller avgångsvederlag som i dagsläget regleras av andra 
regler än 31 § ALF. Exemplet torde dock kunna ha bäring även på andra ersättningar som 
utgår jämsides med arbetslöshetsersättningen. 
97 SOU 2002:59, bilaga 3, s. 253. 
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komplicerad. Utredningen föreslog därför att man behövde förtydliga 31 § 
ALF så att överförsäkringsgränsen tydligare skulle framgå. 98  
 
Syftet med följande avsnitt är att klargöra vilken gräns som är tänkt att 
fungera som överförsäkringsgräns och därmed ska avgöra den högsta 
möjliga ersättningen en arbetslös kan erhålla i Sverige. Den viktigaste 
bestämmelsen vad gäller överförsäkring är samordningsregeln 31 § ALF. 
Ett av paragrafens syften är just att besvara frågan rörande vid vilket 
ersättningsbelopp som överförsäkring ska ske.  För att kunna fastställa 
korrekt överförsäkringsgräns krävs alltså att man först klargör hur 31 § ALF 
är tänkt att tillämpas. Detta är av särskild vikt eftersom paragrafens text och 
även dess historik öppnar upp för olika tolkningar. Vid uttolkningen av 
innehållet i svensk lagstiftning finner man allt som oftast vägledning i 
lagarnas förarbeten. Förarbeten är en av rättskällorna i Sverige och anses ha 
hög ställning inom rättskälleläran.99 Det finns ingen bärande rättspraxis 
gällande tillämpningen av 31 § ALF, så det är till bland annat propositioner 
och statliga utredningar man får vända sig för att erhålla vägledning. 
 
I följande framställning kommer det uppställas två möjliga 
tolkningsalternativ rörande vilken överförsäkringsgräns som föreskrivs av 
31 § ALF. Varför just dessa två alternativa tolkningar lyfts fram beror på att 
paragrafens lydelse endast öppnar upp för dessa. Bägge 
tolkningsalternativen har stöd i förarbeten. Beroende på vilken tolkning man 
väljer att tillämpa som överförsäkringsgräns kan det leda till högst 
varierande resultat för den arbetslöse och för andra involverade parter. De 
två tolkningsalternativen kommer i följande diskuteras utifrån ett mer 
lagtekniskt perspektiv. I avsnitt sex av uppsatsen kommer sedan tolkningens 
resultat i förhållande till omställningsavtalen behandlas och även relation till 
den tillämpning som sker i praktiken.  

3.3.1 Tolkningsalternativ 1, 80 % av 
dagsförtjänsten som 
överförsäkringsgräns 

Enligt 31 § ALF ska ersättningen som utges till den arbetslöse inte överstiga 
det belopp som får betalas ut enligt 26-30 §§ ALF. I paragrafens 
ersättningsbegrepp ingår givetvis arbetslöshetsersättningen men även andra 
ersättningar som utgår löpande. Paragraferna 26–30 §§ ALF används vid 
beräkningen av den inkomstrelaterade ersättningen. Huvudparagrafen 26 § 
föreskriver att endast 80 % av den sökandes dagsförtjänst kan betalas ut i 
dagpenning under de första tvåhundra ersättningsdagarna av 
ersättningsperioden. Dagpenningen sänks därefter till 70 % under de hundra 
kvarvarande dagarna av den trehundra dagar långa ersättningsperioden. 
 
En språklig tolkning av paragrafen 31 § ALF tyder på att den bör tolkas så 
att samordningen börjar först när ersättningen överskridit 80 % av den 
                                                
98 Ds 1999:58, s. 214, 276. 
99 Bernitz, s. 109ff. 
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sökandes dagsförtjänst. Detta beroende på att det är ersättningsbeloppet som 
föreskrivs av 26-30 §§ ALF som ska ligga till grund.  Enligt denna tolkning 
så inträder en överförsäkring först efter det att mer än 80 % av 
dagsförtjänsten skulle komma att betalas ut till den arbetslöse. A-kassan ska 
då samordna ersättningarna med varandra vilket leder till att 
arbetslöshetsersättningen minskas. Det räcker dock inte i svensk rätt att vid 
en tolkning stanna vid den språkliga. Det krävs, som ovan påvisades, att 
undersöka vad som har skrivits om tillämpningen i relevanta förarbeten.100 
 
I Ds 1999:58 påtalades att 31 § ALF gav upphov till komplicerade 
frågeställningar och lagförslag framlades för att klargöra dess tillämpning.  
Enligt förslaget skulle den nya paragrafskrivelsen lyda ”…får 
dagpenningen, beräknad enligt 25 - 30 §§, tillsammans med ersättningen 
inte överstiga 80 % av den försäkrades dagsförtjänst”. Man önskade alltså 
införa ett förtydligande gällande från vilken gräns som 
samordningen/avräkningen skulle påbörjas.101 Förslaget kom inte att leda 
till lagstiftning. Trots de oklarheter som kartlagts av utredningen gällande 
regelns innehåll ansåg utredarna att förslaget låg i linje med den gällande 
regeluttolkningen av paragrafen.102 Den gällande rätt som enligt utredarna 
redan omgärdade paragrafen har jag dock betydligt svårare att urskönja. De 
får visserligen stöd av utredaren i SOU 1993:52 som också anser att 80 % är 
överförsäkringsgränsen. Dock diskuterade han mest hur rätten bör vara och 
inte gällande rätt.103 Det mest direkta och tydliga uttalandet i ett förarbete 
gällande frågan kom inte förrän 2006. SOU 2006:86 uttalade då att 
begränsningsregeln 31 § ALF föreskriver att den sammanlagda 
ersättningsnivån inte får bli högre än 80 % av den sökandes dagsförtjänst.104 
 
Att det finns så pass lite skrivet om överförsäkringsgränsen och när en 
samordning ska ske kan tyda på att regeln har tagits förgiven utan att man 
ifrågasatt vad som egentligen står. Riksdagens utredningstjänst angav i 
rapporten ”Kompletterande inkomstskydd vid arbetslöshet” att 80 % av 
tidigare dagsförtjänst var den högsta ersättningen som kunde utgå under 
arbetslöshet. Man hänvisade till att detta var en lagstadgad regel utan att 
närmare gå in på vilken regeln var.105 Även den ovan nämnda 
länsrättsdomen från år 2000 angav att den sökande under sin arbetslöshet 
kan erhålla upp till 80 % av sin tidigare lön, utan att ange några direkta 
hänvisningar till rättsligt stöd för den ståndpunkten.106  
 
Jag vill med mitt andra tolkningsalternativ påvisa att regeln kan vara i behov 
av ett liknande förtydligande som föreslogs i Ds 1999:58.   
 

                                                
100 Lehrberg, s. 112f., Bernitz, s. 109ff. 
101 Ds 1999:58, s. 214, 276. 
102 Ds 1999:58, s. 213. 
103 SOU 1993:52, s. 311ff. 
104 SOU 2006:86, s. 121. 
105 Rapport från Riksdagens utredningstjänst. 
106 Länsrätten mål nr. 11690-00. 
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3.3.2 Tolkningsalternativ 2, inkomsttaket som 
överförsäkringsgräns 

I 31 § ALF står det att den ersättningsberättigade inte kan erhålla mer i 
arbetslöshetsersättning än det ”högsta belopp som får lämnas enligt 26-30 
§§ och ersättningen”. Även om paragraferna 26-30 §§ föreskriver en 
ersättning motsvarande 80 % av dagsförtjänsten så kan a-kassorna i 
realiteten inte lämna högre ersättning än vad som medges av 
inkomsttaksregleringen i 4 § ALFFo. Inkomsttaket ligger för närvarande på 
680 kr och det är regeringen som beslutar om eventuell höjning eller 
sänkning. Så vad som kan ”lämnas” ut av a-kassorna är i realiteten högst det 
belopp som föreskrivs av regeringen enligt 4 § ALFFo.  
 
Om man ser inkomsttaket som överförsäkringsgränsen får det till följd att 
samordningen enligt paragrafen börjar betydligt tidigare. Det som talar för 
denna tolkning är hur bestämmelsen tidigare varit utformad. 
Samordningsregeln har varit en del av överförsäkringsbestämmelserna 
under en längre tid. I lag 1973:370 om arbetslöshetsförsäkringen fanns 
regeln i 20 § 6 st. 

”Åtnjuter medlem med anledning av arbetslöshet fortlöpande ersättning från 
annan än arbetslöshetskassa, får dagpenning utges högst med belopp som 
motsvarar skillnaden mellan det högsta belopp som får lämnas enligt första - 
fjärde styckena och ersättningen.”107 

Vad som sägs i första stycket av 20 § är att ersättning lämnas med 80 % av 
den sökandes dagsförtjänst om inget annat föreskrivs av 17 §. Under slutet 
av 1980-talet kom överförsäkringstabellen att utgå och avlöstes bland annat 
av en inkomsttaksreglering som inkorporerades i just 17 §. I 17 § föreskrevs 
att ersättning inte kan lämnas med mer än vad som regeringen beslutar. Jag 
tolkar skrivningen i 20 § 1 st som att den högsta ersättningen som får betalas 
ut styrs av regeringen. Detta synsätt torde medföra att det också är 
ersättningen som beslutats av regeringen via inkomsttaksregleringen som 
utgör nivån för överförsäkring enligt 20 § 6 st.108 Slutsatsen av denna 
tolkning blir då att samordning kan ske även under 80 % av dagsförtjänsten. 
En minskning av arbetslöshetsersättningen ska enligt detta alternativ redan 
ske i fall av att den arbetslöses sammanlagda ersättning skulle överstiga 
arbetslöshetsförsäkringens inkomsttak. 
 
Vad som talar emot tolkningsalternativet är att samordningsregeln i 
nuvarande form inte längre innehåller en hänvisning till 
inkomsttaksregleringen i 4 § ALFFo. 31 § ALF hänvisar endast till 26-30 §§ 
ALF och det är i 25 § ALF som det finns en uttrycklig hänvisning till 
inkomsttaket i 4 § ALFFo. Det är svårt att utröna ur förarbetena huruvida 
man ville förändra regelns tillämpningsområde genom att slopa den direkta 
hänvisningen till inkomsttaket i bestämmelsen. Förarbetena lämnar 

                                                
107 20 § 6 st gamla ALF-lagen. 
108 Prop. 1987/88:114, s. 76f. 
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nämligen lagtextändringen utan närmare förklaring. I proposition 
1996/97:107 anges endast att 31 § ALF motsvarar 20 § 6 st av tidigare lag 
och att den endast har bearbetats språkligt.109  

3.3.3 Om överförsäkringsgränsen 
Det lilla som står skrivet om samordningsregeln i 31 § ALF tyder på att 
överförsäkringsgränsen torde vara 80 % av den arbetslöses dagsförtjänst. 
Dock saknas en utförlig förklaring till varför just den gränsen ska användas. 
I brist på en sådan följer nedan en framställning över varför 80 % av 
dagsförtjänsten och inte inkomsttaksregleringen torde vara korrekt 
överförsäkringsnivå. 
 
Själva syftet med samordningsparagrafen 31 § ALF är som ovan framgått 
att undvika överförsäkring. De två tolkningsalternativen erbjuder olika 
förslag till överförsäkringsnivå, antingen 80 % av tidigare dagsförtjänst eller 
den ersättningsnivån som föreskrivs av inkomsttaksregleringen. För att 
avgöra vilken av nivåerna som bör gälla måste man gå än djupare och fråga 
sig varför överförsäkringsregler finns. Överförsäkringsregler existerar för att 
förhindra för hög ersättning under arbetslöshet. Meningen är att den 
arbetslöse ska vidkänna en inkomstminskning vid sin arbetslöshet så att han 
eller hon därmed känner sig manad att söka efter nytt arbete.110 Redan en 
inkomstsänkning till 80 % av tidigare inkomst torde i de flesta fall bli 
kännbart för den arbetslöse. I realiteten får många arbetslösa räkna med en 
allt större inkomstsänkning eftersom de slår i arbetslöshetsförsäkringens 
inkomsttak och därmed inte kan erhålla 80 % av sin tidigare inkomst. SO 
rapporterade under 2008 att endast var fjärde arbetstagare erhöll 80 % av sin 
tidigare dagsförtjänst från arbetslöshetsförsäkringen. Av rapporten beskrivs 
de som på grund av inkomsttaket inte kan erhålla ersättning på en nivå av 80 
% som ”underförsäkrade”.111 I SOU 1993:16 konstaterades att den 
inkomstrelaterade ersättningen i själva verket ofta fungerar som en slags 
grundersättning till följd av att många ersättningsberättigade slår i taket.112 
Termen ”underförsäkrad” förmedlar en bild av att den sökande inte riktigt är 
försäkrad förrän han eller hon erhåller 80 % av sin dagsförtjänst. Om man 
skulle använda inkomsttaket som överförsäkringsgräns skulle det medföra 
att de många ”underförsäkrade” skulle få utstå en betydande 
inkomstsänkning under arbetslösheten, en sänkning som då inte skulle gå att 
förmildra genom eventuella kompletterande och samordningsbara 
ersättningar. De hade med andra ord aldrig kunnat bli helt försäkrade i SO:s 
ögon. 
 
Inkomsttaksregleringen syftar bland annat till att regeringen ska kunna 
använda försäkringen som ett styrmedel på arbetsmarknaden.113 Dock kan 
detta syfte överskuggas av det faktum att staten helt enkelt inte har 

                                                
109 Prop. 1996/96:107, s. 154. 
110 Holmlund, s. 2. 
111 SO Rapport. 
112 SOU 1993:16, bilagedel 1, s. 147. 
113 SOU 1996:150, s. 40. 
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ekonomin att ersätta alla arbetslösa med en arbetslöshetsersättning som 
uppgår till 80 % av deras tidigare inkomst. Det kan därmed vara svårt att 
avgöra huruvida stiltjen i inkomsttaksregeln endast beror på att svenska 
staten önskar spara eller om ersättningen är medvetet låg för att få igång 
sökaktiviteten på arbetsmarknaden och därmed öka sysselsättningen. 
Oavsett hur det förhåller sig med detta så har inkomsttakets långsamma 
ökning erhållit kritik från flera håll.114 I SOU 2006:86 ansåg man till 
exempel att taket borde höjas till 80 % av de arbetslösas tidigare 
inkomster.115 Regelns syfte som ett styrmedel för regeringen på 
arbetsmarknaden kan alltså lätt överskuggas av eventuella ekonomiska 
problem och besparingar som behöver genomföras. En sådan regel torde 
vara olämplig att samtidigt tillämpa som överförsäkringsgräns. Dessutom 
skulle en sådan tillämpning resultera i oönskade konsekvenser. En konstant 
överförsäkringsgräns om 680 kr kan svårligen anpassas till den enskildes 
specifika förhållanden. En överförsäkringsgräns som är baserad på en 
procentsats blir istället mer lättanpasslig på individuella förhållanden. En 
optimal överförsäkringsnivå torde därför vara relativ och därmed göras 
beroende av den sökandes tidigare inkomst. Det finns som ovan nämnts 
många sökanden som på grund av inkomsttaket förlorar betydligt mer än 20 
% av sina tidigare inkomster. Att en inkomstminskning på mer än 20 % 
skulle behövas för att få igång jobbsökandet finns inga direkta belägg för. Ju 
större inkomstminskningen blir för den enskilde desto svårare blir det att 
argumentera för att inkomsttaket bör användas som överförsäkringsgräns.  
 
Sammanfattningsvis anser jag att övervägande skäl talar för att 80 % av 
dagsförtjänsten ska användas som överförsäkringsgräns vid arbetslöshet 
enligt 31 § ALF.  
 
 
 
 
 

                                                
114 Läs mer om inkomsttakets utveckling i kapitel 4. 
115 SOU 2006:86, s. 127f., liknande synpunkter även i SOU 1993:16, bilagedel 1, s. 148. 
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4 Framväxten av 
omställningsavtal 

 

4.1 Omställningsavtalen framarbetas 

Mot slutet av 1960-talet kom man att ifrågasätta huruvida den statligt 
finansierade arbetslöshetsersättningen var tillräcklig vid perioder av 
arbetslöshet.116 Arbetsmarknaden genomgick en tydlig försämring, 
arbetstillfällen försvann och antalet arbetslösa blev därmed allt fler.117 
Centrala fackförbund och arbetsgivarorganisationer började därför se över 
vilka åtgärder som de kunde vidta för att underlätta för deras medlemmar. 
Från tjänstemannasidan började man betala ut en avgångsersättning (AGE) 
som var tänkt att komplettera arbetslöshetsförsäkringen.118 Ersättningen 
kom sedermera att inkorporeras i ett kollektivavtal som frambetades av SAF 
(numera Svenskt Näringsliv) och PTK. Kollektivavtalet antogs mellan 
parterna och från 1974 började trygghetsavtalet gälla för berörda tjänstemän 
inom sektorn. Innebörden av avtalet var bland annat att de tjänstemän som 
uppfyllde specifika villkor, skulle kunna erhålla kompletterande AGE 
ersättning utöver arbetslöshetsersättning.119  Avtalslösningar för tjänstemän 
var dock ingen nyhet utan de hade länge haft full kompensation vid 
sjukledighet samt förmånliga pensioner i kraft av sin anställning.120 
 
Även initiativ från arbetstagarsektorn togs för att underlätta för sina 
medlemmar. SAF och LO utarbetade tillsammans under 1960-talet en 
ersättning för LO:s medlemmar som kom att kallas för AGB ersättning. 
Denna skiljde sig till formen från AGE ersättningen vilket kommer att 
beskrivas mer i detalj under kapitel fem.121 
  
Efter initiativen från SAF och PTK/LO kom alltfler fackförbund och 
arbetsgivarförbund att sluta kollektivavtal om utökad ersättning vid 
arbetslöshet. Framväxten utav dessa avtal med tillhörande ersättningar kan 
inte endast förklaras med att parterna ville underlätta för de arbetslösa. Ett 
annat av motiven ansågs vara att både arbetsgivare och arbetstagare hade ett 
intresse av att arbetstagaren inte genast lämnade branschområdet.122 Avtalen 
kallades till en början för trygghetsavtal men går nuförtiden under namnet 
omställningsavtal. IFAU definierar ett omställningsavtal som ett 

                                                
116 Fölster, s. 184, SOU 2002:59, s. 15ff. 
117 SOU 2002:59, s. 38, Edebalk och Wadensjö (1980), s. 9ff. 
118 SOU 2002:59, s. 38. 
119 Intervju med Lennart Alfredsson 2012-03-22. 
120 Edebalk, s. 22. 
121 Edebalk och Wadensjö, s. 2f. 
122 SOU 1996:150, s. 185. 
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kollektivavtal med syfte att ge arbetstagare som blivit uppsagda på grund av 
arbetsbrist ett ökat skydd under deras arbetslöshet.123 
 
För att beskriva utvecklingen av omställningsavtalen på den svenska 
arbetsmarknaden är det av vikt att känna till hur arbetsmarknadens parter 
normalt reglerar ett område sinsemellan. Detta sker oftast genom 
utformandet av bindande kollektivavtal. Kollektivavtalens ställning inom 
den svenska arbetsrätten kommer därför i följande att beskrivas 
överskådligt.  
 

4.2 Kollektivavtal på den svenska 
arbetsmarknaden 

Omställningsavtal är ett kollektivavtal enligt definitionen i 23 § lagen om 
medbestämmande i arbetslivet (MBL) som stadgar att ”med kollektivavtal 
avses skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och 
arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om 
förhållande i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare”.124 Principen om 
kollektivavtal stadsfästes redan 1906 av SAF och LO och spred sig sedan 
vidare till tjänstemannasektorn och slutligen även till den akademiskt 
utbildade arbetskraften. Spridningen har medfört att i stort sett hela 
arbetsmarknaden idag omfattas av kollektivavtal. 1928 lagfästes principen 
om kollektivavtal som numera återfinns i just 23 § MBL.125 
Kollektivavtalen innehåller vissa rättigheter för arbetstagaren som i fallet 
med omställningsavtalen exempelvis kan vara en rätt till AGE ersättning vid 
ofrivillig arbetsbristuppsägning.126  
 
Att utvecklingen av avgångsersättningar vid arbetslöshet skulle föras just 
genom kollektivavtal var inte helt oväntat. I Sverige regleras 
arbetsmarknaden i stor utsträckning av kollektivavtal snarare än lagar.127 
Avtalen anses vara den svenska arbetsrättens hörnsten och brukar kallas för 
semi-lagstiftning.128 Kollektivavtalen sluts mellan huvudaktörerna på den 
svenska arbetsmarknaden, nämligen arbetsgivarorganisationerna och de 
fackliga arbetstagarorganisationerna.129 Schmidt beskrev det som att dessa 
två aktörer bör sträva emot att åstadkomma balans mellan de motstående 
intressena som finns på arbetsmarknaden.130 Att till stor del reglera 
arbetsmarknaden via kollektivavtal är på många sätt unikt för den svenska 
arbetsrätten. I andra länder lagreglerar man ofta de förhållanden som i 

                                                
123 Martinson, s. 5. 
124 23 § MBL och SOU 2002:59, s.48f. 
125 Forslund och Nordström Skans, s. 50. 
126 SOU 2002:59, s. 48f. 
127 Forslund och Nordström Skans, s. 50. 
128 Sebardt, s. 75f. 
129 Forslund och Nordström Skans, s. 49ff. 
130 Schmidt, s. 26. 
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Sverige hanteras i kollektivavtal.131 Detta är också ett av de viktigare 
inslagen i vad som kallas för den svenska modellen.132  
 
För att den svenska modellen ska kunna realiseras krävs att staten lämnar 
rättsområdet förhållandevis orört till förmån för kollektivavtalen.133 Även 
om lagstiftningsfrekvensen varit betydande på arbetsmarknadsområdet 
under senare tid så finns fortfarande ett stort utrymme för 
kollektivavtalsreglering.134 Arbetsmarknaden är med andra ord inte särskilt 
hårt reglerad vid jämförelse med andra svenska rättsområden.135  
 
Arbetslöshetsförsäkringen har alltid uppfattats som en integrerad del av 
arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken.136 Dahlberg skrev under 
1970-talet att avgångsersättningarna och omställningsavtalen endast 
utgjorde en liten del av den svenska modellen.137 Den delen har erhållit 
växande betydelse sedan dess i takt med att omställningsavtalen blivit fler. 
Det kan dock sägas att arbetslöshetsförsäkringsområdet till stor del är ett 
undantag från huvudregeln om att det är främst arbetsmarknadens parter 
som ska reglera området. Arbetslöshetsförsäkringsområdet är tvärtemot 
andra arbetsrättsliga områden noggrant reglerat av staten.138 Detta beror till 
stor del på att ett av arbetslöshetsförsäkringens syften är att styra 
arbetsmarknaden. För att uppfylla detta syfte krävs det att staten har ett 
reglerat och kontrollerbart rättsområde till sitt förfogande.139 

4.3 Den fortsatta utvecklingen 

Den fortsatta framväxten av omställningsavtal inom den svenska 
arbetsmarknaden beror till viss del på att staten under de senaste 
decennierna skurit ned på kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen.140 
Speciellt under den ekonomiska krisen som drabbade Sverige i början av 
1990-talet kom arbetslöshetsersättningen i blickfånget. Kostnaderna för 
försäkringen hade ökat kraftigt och finansieringen skedde genom upplåning 
vilket i sin tur bidrog till budgetunderskott. Besparingar vidtogs därför, 
vilket medförde hårdare reglering och mindre gynnsam ersättning (se ovan i 
avsnitt 2.1.3 och 2.1.4.).141 Denna utveckling av arbetslöshetsförsäkringen 
har sedan dess fortsatt, vilket bland annat understryks av det faktum att 
försäkringens inkomsttak legat helt stilla under perioden 1993 – 2001. 
Inkomsttaket höjdes därefter till 680 kr år 2002 men har därefter inte rört 

                                                
131 Forslund och Nordström Skans, s. 51. 
132 Den svenska modellen består av flera delar, exempelvis en stor offentlig sektor med 
höga skatter. För mer information se exv. Milner och Wadensjö, s. 55. 
133 Benson, s. 20f. 
134 Glavå, s. 193. 
135 SOU 1993:16, Bilaga 2, s. 340. 
136 Ds 1999:58, s. 27. 
137 Dahlberg, s. 45. 
138 SOU 1996:150, s. 38 och SOU 1993:16, bilagedel 2, s. 340. 
139 SOU 1996:150, s. 40. 
140 Clasen och Clegg, s. 208. 
141 Prop. 1992/93:150, bilaga 8, s. 60f., prop. 1993/94:209, s. 63. 
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sig.142 Inkomsttaket är faktiskt betydligt lägre i Sverige än i många andra 
europeiska länder och har så varit under en längre tid.143  Att inkomsttaket 
inte håller samma fart som löneutvecklingen på arbetsmarknaden är en 
relativt enkel slutsats att dra av detta.144 Under 2007 skärptes 
arbetslöshetsförsäkringsreglerna på nytt i besparings – och 
effektivitetssyfte.145  
 
Avgångsersättningar som erhålls ur ett omställningsavtal kan endast 
utbetalas om den sökande erhåller den högsta arbetslöshetsersättningen. Det 
krävs alltså att han eller hon slår i inkomsttaket som ligger på 680 kr per 
ersättningsdag.146 Detta beror på att omställningsavtalen och dess 
ersättningar utgår utöver arbetslöshetsersättningen. De betalas ut med ett 
belopp om mellanskillnaden mellan en viss procentsats (ofta 70-80 %) av 
den sökandes dagsförtjänst och arbetslöshetsersättningen (680 kr).147 Med 
detta i beaktande är det inte svårt att förstå att de vidtagna besparingarna 
inom arbetslöshetsförsäkringen bidragit till att ersättning som utgår från 
omställningsavtal har fått ökad betydelse.148 Allt fler blir 
avgångsersättningsberättigade eftersom de slår i arbetslöshetsförsäkringens 
inkomsttak.  
 
År 2005 fanns det sju omställningsavtal, tecknade mellan ett eller fler 
fackförbund och ett eller fler arbetsgivarförbund.149 Detta kan låta som ett 
relativt litet antal. Antalet till trots, är en stor del av den svenska 
arbetskraften idag täckt av något omställningsavtal och enligt en rapport 
från IFAU var drygt två miljoner arbetstagare omfattade av något 
omställningsavtal år 2005.150 2009 hade denna siffra ökat något och nu har 
cirka 2,5 miljoner arbetstagare tillgång till en komplementär ersättning 
utöver arbetslöshetsersättningen.151 

4.4 Statliga försök till reglering 

Utvecklingen av avgångsersättningar baserat på omställningsavtal har pågått 
parallellt med utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen.152 Tillskillnad från 
utvecklingen inom arbetslöshetsförsäkringens område har utvecklingen av 
omställningsavtalen än så länge skett utan statlig inverkan. Dock har 
omställningsavtalens framväxt på den svenska arbetsmarknaden inte gått 
staten och lagstiftningsmakten förbi. I den kritiserade utredningen SOU 
1993:52 framlades förslag om en ny arbetslöshetsförsäkringslösning. 
Utredaren föreslog en ny arbetslöshetsförsäkringskonstruktion vilken skulle 
                                                
142 Fredriksson och Holmlund, s. 23. 
143 SOU 1993:52, s.171. 
144 Clasen och Clegg, s. 208f. 
145 Prop. 2008/09:1 område 14, s. 14ff., se avsnitt 2.1.4. 
146 IAF 2010:7, s. 7f. 
147 Martinson, s. 34.ok 
148 Clasen och Clegg, s. 223. 
149 Martinson, s. 1.   
150 Martinson, s. 5,  prop. 2008/09:100 s. 37. 
151 Clasen och Clegg, s. 224. 
152 Edebalk och Wadensjö (1980), s. 13. 
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bestå av en obligatorisk grundförsäkring samt en frivillig tilläggsförsäkring. 
Den frivilliga tilläggsförsäkringen skulle främst administreras av 
fackförbunden och liknade de existerande försäkringslösningarna som 
baserades på omställningsavtal. Utredaren ville dock att man från statligt 
håll skulle kunna styra de kompletterande tilläggsförsäkringarna och 
föreslog därför en till viss del tvingande lagstiftning gällande innehållet i 
tilläggsförsäkringarna. Det föreslogs även att man skulle införa en statlig 
myndighet som skulle bedriva tillsyn över systemet.153 Detta 
försäkringssystem kom att avfärdas relativt snabbt och hann både med att 
införas och avskaffas under andra halvåret av 1994.154  
 
I början av 2000-talet tillsattes en statlig utredning, SOU 2002:59, för att 
bland annat utreda huruvida hela den svenska arbetsmarknaden borde 
omfattas utav kompletterande omställningsavtal. Utredarna i SOU 2002:59 
ställde sig positiva till detta utan att direkt gå in i detalj rörande hur en sådan 
lösning skulle se ut. Det framfördes heller inga förslag om eventuell statlig 
styrning av dessa försäkringslösningar. Än så länge har dock inget aktivt 
gjorts från statligt håll för att nå detta mål om en arbetsmarknad heltäckt av 
tilläggsförsäkringslösningar.155  
 
Fackföreningarnas inställning har varit att avgångsersättningen först och 
främst ska avtalsregleras. Man befarade att om området överfördes till staten 
så skulle man mista det direkta inflytandet över tillämpningen.156 De 
omställningsavtal med tillhörande avgångsersättningar som vuxit fram 
ligger helt i linje med denna inställning då de är fria från statlig insyn.157 
Edebalk menar att uppkomsten av omställningsavtal är intressant eftersom 
det representerar en utveckling mot en mer avtalsenlig arbetsmarknad. 
Dock, tillägger han, kan man samtidigt se det som att utvecklingen går mot 
en alltmer privatiserad arbetsmarknad.158 Olofsson anser att framväxten av 
omställningsavtalen även illustrerar den existerande tudelningen inom 
arbetsmarknadspolitiken mellan de offentliga och de enskilda aktörerna på 
området.159 
 

                                                
153 SOU 1993:52, s. 311f., 403. 
154 SOU 1996:51, s. 12. 
155 SOU 2002:59, s. 13, Sebardt, s. 88. 
156 Edebalk och Wadensjö (1980), s. 29f. 
157 SOU 2002:59, s. 169. 
158 Edebalk, s. 11. 
159 Olofsson, s. 23. 
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5 Exempel på 
omställningsavtals-
ersättningar 

 
Det finns flera olika omställningsavtal på den svenska arbetsmarknaden. 
Avtalen liknar ofta varandra till struktur och innehåll. Alla avtal har till 
exempel bestämmelser om avgångsersättningar, vilka administreras av 
parterna sammansatta trygghetsråd.160 Gemensamt för 
avgångsersättningarna är att de kompenserar den sökande för 
mellanskillnaden mellan arbetslöshetsersättningen och en viss bestämd 
procentsats av tidigare lön.161 Trygghetsråden bedrivs i stiftelseform och 
kallas för kollektivavtalsstiftelser, vilka bildats av parterna enligt 11 kap. 3 § 
stiftelselagen (1994:1220). Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna 
anses som stiftare men det är endast arbetsgivarsidan som betalar in till 
stiftelsen. Finansieringen sker genom att arbetsgivarna fortlöpande betalar in 
en procentsats av lönesumman för de anställda som omfattas av stödet. 
Avgiften för arbetsgivarna varierar mellan de olika trygghetsråden.162 
Omställningsavtalsersättningen kan liknas med en försäkring där 
försäkringspremien betalas genom att arbetstagaren avstår löneutrymme och 
arbetsgivaren vinstutrymme.163 
 
Trygghetsråden svarar bara gentemot de grundande parterna. De är med 
andra ord helt fristående från staten.164 Samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och a-kassan å ena sidan och trygghetsråden å andra 
sidan sker dock menar Lennart Alfredsson som är AGE-chef på 
trygghetsrådet TRR.165 I SOU 2002:59 framkom att en viss samverkan hade 
skett mellan Arbetsmarknadsverket (AMV) och trygghetsråden. Dock är 
samverkan löst baserad på parternas vilja och det finns ingen reglering på 
området.166 Utredarna ansåg att det fanns ett behov av en mer 
grundläggande samordning och att regeringen borde uppdra åt 
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) att genomföra en samverkan på lokal 
nivå.167 Något sådant uppdrag från regeringen fick aldrig AMS.168 Det har 
inte heller den efterträdande myndigheten IAF erhållit.169  

                                                
160 SOU 2002:59, s. 31. 
161 SOU 1996:150, s. 185. 
162 SOU 2002:59, s. 49. 
163 SOU 2002:59, bil 1, s. 218. 
164 SOU 2002:59, s. 169. 
165 Intervju med Lennart Alfredsson.  
166 SOU 2002:59, s. 169ff. 
167 SOU 2002:59, s. 167. 
168 Intervju med Marita Lemonhaho, arbetar som försäkringsspecialist vid 
arbetsförmedlingen och tidigare AMS 2012-04-27. 
169 Intervju med Carina Karlsson vid IAF 2012-05-10. 
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5.1 Omställningsavtal och deras 
ersättningar 

De olika omställningsavtalen liknar som nämnts ofta varandra till formen. 
Därför är det enligt mig tillräckligt med en genomgång av de största och 
viktigaste omställningsavtalen. Det är dock på sin plats att redan här påtala 
att genomgången är översiktlig och endast kommer att beröra 
omställningsavtalens avgångsersättningar. Omställningsavtalen är nämligen 
ofta uppdelade i aktiva - och passiva arbetsmarknadsåtgärder. Gabriella 
Sebardt diskuterar i sin avhandling vad som inryms under de två olika 
begreppen. Hon hänvisar hjälp till arbete och utbildning till de aktiva 
arbetsmarknadsåtgärderna medan hon hänför den ekonomiska ersättningen i 
form av avgångsersättning till de passiva.170 Inom omställningsavtalen finns 
ofta ett s.k. omställningsstöd som omfattar de aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder. Man talar här om jobbcoachning, praktik och 
förberedande studier.171 I följande framställning kommer dock endast 
omställningsavtalens rent ekonomiska stöd beskrivas, alltså de passiva 
arbetsmarknadsåtgärderna som ett sådant avtal för med sig. För att 
förtydliga att det just är ersättningarna som är av vikt är det också dessa som 
kommer användas som rubriker och inte respektive omställningsavtal. 

5.1.1 AGE ersättning 
Avgångsersättningen AGE var ett tidigt initiativ från arbetsmarknadens 
parter. Ersättningen var tänkt att underlätta för medlemmarna under tid som 
arbetslösa eftersom staten inte längre ensam ansågs kunna stå för de 
arbetslösas försörjning.172 Det var från arbetsmarknadens tjänstemannasida 
som ett av de första avgångsersättningsinitiativen tillkom. SAF och PTK 
slöt 1974 ett kollektivavtal som bland annat medförde att en villkorad 
avgångsersättning kunde utbetalas till medlemmar under arbetslöshet. 
Avtalet kallades till en början för trygghetsavtalet men går sedan 1994 under 
namnet Omställningsavtalet. Avgångsersättningen som kan utgå ur 
Omställningsavtalet administreras av TRR Trygghetsrådet.  För att bli 
berättigad ersättningen krävs att den sökande uppfyller vissa villkor. Dessa 
villkor har på senare tid förmildrats vilket lett till att fler numera kan 
ersättas. För att erhålla ersättningen krävs att företaget man varit anställd av 
är anslutet hos TRR, man har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, man 
var 40 år när anställningen upphörde samt varit anställd inom företaget 
minst 5 år och att man är anmäld som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen. AGE utbetalas med en summa av 70 % av den 
sökandes dagsförtjänst minskat med arbetslöshetsersättningen i de första 6 
månaderna för att sedan sänkas till 50 % av dagsförtjänsten under de 
resterande 6 månaderna. AGE utbetalas under tid som den sökande erhåller 
arbetslöshetsersättning och är tänkt att fungera som ett komplement till 

                                                
170 Sebardt, s. 67. 
171 Martinson, s.6ff. 
172 Fölster, s. 184. 
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denna. AGE är finansierad genom att anslutna arbetsgivare betalar in en 
avgift baserad på lönesumman för de som omfattas av omställningsavtalet. 
Avgiften ligger för närvarande på 0,3 % av lönesumman för medlemmar av 
Svenskt Näringsliv eller IDEA.173  
 
TRR:s avgångsersättning är den mest utbredda på arbetsmarknaden men 
långt ifrån den enda.174 Flera mindre trygghetsstiftelser administrerar 
liknande avgångsersättningar till sina medlemmar. Avgångsersättningen kan 
variera till formen.175 Ett av de senare omställningsavtalen som tillkommit 
är KOM-KL som gäller för kommunal – och landstingsanställda. Avtalet 
trädde ikraft så sent som den första januari 2012. En av parterna sammansatt 
Omställningsfond administrerar avtalets ersättning som kan uppgå till 80 % 
av den sökandes tidigare inkomst.176   
 
De olika avgångsersättningarna kan alltså variera i storlek men håller sig 
inom gränsen mellan 70-80 % av den sökandes dagsförtjänst. När det 
fortsättningsvis i kapitlet diskuteras övergripande om AGE ersättningen är 
det dock den avgångsersättningen om 70 % som administreras av TRR som 
åsyftas. 

5.1.2 AGB ersättning 
Även bland arbetstagarnas fackföreningar drevs frågan om ett starkare 
skydd vid arbetslöshet. SAF och LO började redan under tidigt 1960-tal 
diskutera möjlig avgångsersättning till den som blivit uppsagd. Det speciella 
med denna avgångsersättning var att den även kunde utgå vid en övergång 
till annat arbete, det krävdes alltså inte att man blev arbetslös. Formen av 
försäkringsersättning fick den först 1967 och kom då att kallas för AGB 
ersättning.177 Arbetsgivarna skulle, liksom vid AGE, betala in en premie 
vilken bestod av en procentsats av arbetstagarens lönesumma178 Till en 
början kom AGB ersättningen att utgå i ett A-belopp som utbetalades med 
ett engångsbelopp samt ett B-belopp som utbetalades löpande efter det att 
anställningen upphört. Ingen av ersättningarna var inkomstrelaterade och 
beloppen var alltså oberoende av den sökandes dagsförtjänst. Efter 
förändringar 2005 utgick B-beloppet och AGB består alltså numera endast 
av ett engångsbelopp.179 Kraven för att erhålla AGB ersättning brukar vara 
gynnsammare än för att erhålla AGE ersättningen.180  
 
AGB ersättningen utbetalades till en början utan ett omställningsavtal som 
grund. Det dröjde till 1983 innan LO-gruppen framarbetade ett eget 
omställningsavtal; Trygghetsöverenskommelsen. Detta har dock sedan dess 
                                                
173 www.trr.se och intervju med Lennart Alfredsson. 
174 Martinson, s. 5. 
175 SOU 2002:59, s. 31, 67f. 
176 Se avtalet KOM-KL på exv. www.skl.se. 
177 Edebalk, s. 8ff. 
178 Intervju med Karl-Axel Tingstedt 2012-03-12.  
179 Sebardt, s. 221f., intervju med Karl-Axel Tingstedt . 
180 Kommer dock inte gå in mer på kraven för ersättningen. Information om detta finns att 
tillgå på www.afaforsakring.se. 

http://www.trr.se/
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bytts ut mot Trygghetsfonden TSL som trädde ikraft 2004.181 Det nya 
omställningsavtalet bidrog främst till att öka de aktiva 
arbetsmarknadsåtgärderna på området. AGB ersättningen blev dock en del 
av avtalet och de som är anslutna till TSL kan erhålla ersättningen. 
Ersättningen betalas ut av AFA-försäkringar som är ett försäkringsbolag 
som ägs av arbetsmarknadens parter och anmälan om ersättning görs direkt 
dit och inte via Trygghetsfonden.182 
 

5.2 Inkomstförsäkringar/tilläggs-
försäkringar 

Genom olika skärpningar i arbetslöshetsförsäkringen halverade staten sina 
kostnader mellan 2000 och 2008 för utbetalad arbetslöshetsersättning. 
Besparingarna inom försäkringen var en av anledningarna till att flera 
fackföreningar började erbjuda tilläggsförsäkringar för sina medlemmar.183 
Dessa kan även kallas för inkomstförsäkringar och utgår till medlemmarna 
utöver arbetslöshetsersättningen samt eventuell tillämplig 
omställningsavtalsersättning. Till exempel Unionens medlemmar kan 
omfattas av både AGE ersättningen samt fackföreningens separata 
inkomstskyddsförsäkring. Syftet med inkomstförsäkringen är att ytterligare 
stärka inkomstskyddet för medlemmarna under ofrivillig arbetslöshet samt 
naturligtvis att locka till sig fler medlemmar till fackföreningen. Patrik 
Nygren vid Unionen menar att fackförbundet märkte av försämringen av 
arbetslöshetsförsäkringen och därför ville erbjuda sina medlemmar en större 
ekonomisk trygghet under arbetslösheten. Fackförbundet införde en 
obligatorisk inkomstskyddsförsäkring vilken ingår i medlemskapet samt en 
frivillig påbyggnadsförsäkring.184 Denna variant av extra inkomstskydd 
under arbetslöshet är inte grundat i ett kollektivavtal mellan fackförbund och 
arbetsgivarförbund likt de större omställningsavtalen. Unionens 
inkomstförsäkring är istället grundat på ett s.k. gruppavtal som slutits 
mellan fackförbundet och Unionens medlemsförsäkringar AB. Unionens 
inkomstförsäkring ersätter den sökande med upp till 80 % av hans/hennes 
dagsförtjänst. Dagsförtjänsten får vara högst 60 000 kr i månaden vid den 
obligatoriska inkomstförsäkringar och högst 150 000 kr vid den frivilliga. 
Försäkringsersättningen minskas sedan med arbetslöshetsersättningen samt 
eventuell AGE ersättning.185  
 
Många fackförbund erbjuder idag sina medlemmar inkomstförsäkringar. 
IAF kartlade ökningen av inkomstförsäkringar i rapporten ”Kompletterande 
försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet”. Enligt rapporten hade 
antalet kompletterande inkomstförsäkringar ökat avsevärt under perioden 
2004 - 2010 från cirka 15 till ett 60-tal. De kompletterande 

                                                
181 Sebardt, s. 108ff. 
182 Martinson, s. 6ff , 34. 
183 Andersson och Löfgren, s. 3. 
184 Intervju med Patrik Nygren 2012-02-28. 
185 www.unionen.se. 
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inkomstförsäkringarna ersätter mellanskillnaden mellan 
inkomsttaksbeloppet och 80 % av tidigare dagsförtjänst.186 Unionens 
inkomstförsäkring samordnas som nämnts med TRR:s AGE ersättning, 
vilket medför att Unionens medlemmar kan erhålla upp till 10 % extra av 
sin dagsförtjänst från inkomstförsäkringen. AGE ersätter upp till 70 % 
medan inkomstförsäkringen tar hand om resterande 10 %.  
 
Dock finns det som ovan nämnts omställningsavtal med avgångsersättningar 
som redan utgår med 80 % av dagsförtjänsten. Omställningsavtalet KOM-
KL för kommuner och landsting är ett sådant.187 Trots att 
omställningsavtalet ersätter upp till högsta nivån, alltså 80 %, så finns det 
kompletterande inkomstförsäkringar inom samma område. Anneli Roswald, 
produktansvarig på Lärarförsäkringar, förklarar att kompletterande 
inkomstförsäkringar kan vara behövliga även inom detta område. Detta 
beror på att villkoren som uppställs för att erhålla avgångsersättningar ur 
omställningsavtal många gånger kan vara svåra att uppfylla. 
Inkomstförsäkringarnas villkor är ofta lättare att uppfylla och fler kan 
därmed bli ersättningsberättigade. Roswald tillägger att om den sökande kan 
erhålla ersättning ur KOM-KL eller annat omställningsavtal så är det såklart 
därifrån som ersättningen ska betalas ut i första hand.188    
 
I proposition 1993/94:80 diskuterade man sådana vederlag som betalas ut 
genom försäkringar eller utav parterna gemensamt uppbyggda fonder. 
Samma regler skulle gälla för de båda vederlagen. Inkomstförsäkringar är 
inte baserade på kollektivavtal men är helt klart att se som ett vederlag som 
betalas ut genom försäkring.189 Även om uppbyggnaden av 
inkomstförsäkringarna skiljer sig från omställningsavtalens så torde alltså 
liknande regler gälla för de bägge kompletterande ersättningarna. De 
slutsatser som dras i nästföljande kapitel gällande relationen mellan 
omställningsavtalsersättningarna och 31 § ALF torde därför även kunna 
appliceras på relationen mellan inkomstförsäkringsersättningarna och 31 § 
ALF. 

5.3 Relationen mellan 
omställningsavtalen och 
arbetslöshetsersättningen 

Jag ämnar i följande avsnitt redogöra för hur omställningsavtalen och deras 
avgångsersättningar kan påverka arbetslöshetsförsäkringen på ett större och 
mer systematiskt plan. I kapitel sex kommer sedan den mer specifika 
relationen mellan avgångsersättningarna och 31 § ALF beskrivas och 
diskuteras. 
 

                                                
186 IAF Rapport 2010:7, s. 7f. 
187 KOM-KL, se www.skl.se. 
188 Intervju med Anneli Roswald 2012-03-29. 
189 Prop. 1993/94:80, s. 41. 



 40 

Det finns flera likheter mellan omställningsavtalen och dess ersättningar och 
arbetslöshetsförsäkringen. Utredarna i SOU 2002:59 ansåg att 
omställningsavtalen och arbetsmarknadspolitiken 
(arbetslöshetsförsäkringen) delvis hade sammanfallande uppgifter men olika 
mål.190 Att två liknande system verkar på den svenska arbetsmarknaden med 
olika mål och som administreras av olika huvudmän torde kunna bidra till 
stridigheter. Detta har dock än så länge inte inträffat utan 
omställningsavtalen har fått utvecklas relativt ostört och försöken till 
reglering har varit tämligen tandlösa.  
 
En av de mest efterfrågade tjänsterna i dagens samhälle är en sorts 
försäkring mot oönskat bortfall av inkomst vid arbetslöshet.191 Att ha en 
kompletterande försäkring till arbetslöshetsersättningen är idag ingen 
rättighet. Det är främst den mer välbeställda arbetskraften som har tillgång 
till en kompletterande försäkring.192 Lennart Alfredsson, AGE-chef på TRR, 
anser inte att detta behöver vara problematiskt. Han anger att de som 
omfattas av kompletterande försäkringar avstått från lön till förmån för 
försäkringspremien. Försäkringarna är alltså inte enligt honom någon sorts 
bonus för arbetstagaren utan han eller hon måste betala för den.193 Dock 
måste man se försäkringarna i ett större sammanhang än så och inte 
separerat från den resterande arbetsmarknaden likt Alfredsson. 
Omställningsavtalen och andra inkomstförsäkringar kan på ett indirekt sätt 
drabba den arbetskraft som står utanför. Utvecklingen av de kompletterande 
ersättningarna kan minska statens vilja att finansiera den allmänna 
arbetslöshetsförsäkringen.194 Man kan säga att omställningsavtal och andra 
inkomstförsäkringar framväxt till mångt och mycket berodde på besparingar 
inom arbetslöshetsförsäkringen. Numera finns istället tendenser inom 
arbetsmarknadspolitiken som tyder på att besparingar kan genomföras på 
grund av att det finns kompletterande ersättningar som träder in och ersätter. 
Detta kan drabba den arbetskraft som står utanför dessa kompletterande 
ersättningar i och med att den reguljära arbetslöshetsförsäkringens 
utveckling avstannar i takt med att ett allt större ekonomsikt ansvar flyttas 
över på kompletterande aktörer.   
 
Denna ojämna fördelning mellan arbetstagare inom olika sektorer önskade 
utredarna i SOU 2002:59 få ett slut på. De föreslog att hela den svenska 
arbetsmarknaden skulle omfattas av någon slags tilläggsförsäkring.195 
Utvecklingen mot detta mål har dock inte motsvarat utredarnas 
förhoppningar och det finns istället tendenser som visar på att utvecklingen 
har stannat av, främst när det gäller de fackliga inkomstförsäkringarna. Ett 
exempel på det är Byggnads som försökte starta igång en inkomstförsäkring 
liknande Unionens men misslyckades på grund av att det var för dyrt.196 

                                                
190 SOU 2002:59, s. 168. 
191 Andersson och Löfgren, s. 3. 
192 SO:s bakgrundbeskrivning, s.9f. 
193 Intervju med Lennart Alfredsson. 
194 SO:s bakgrundsbeskrivning, s. 10f. 
195 SOU 2002:59, s. 13, Sebardt, s. 88. 
196 Clasen och Clegg, s. 224. 
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Även IF Metall har angivit att en inkomstförsäkring skulle bli för dyr för 
dem och deras medlemmar.197  
 

                                                
197http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?openagent&key=inkomstforsakrin
gar_inte_losning_pa_lag_a_kassa 
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6 Relationen mellan 
avgångsersättningar och 31 § 
ALF 

 
Avsikten med följande avsnitt är att belysa relationen mellan 
omställningsavtalen och arbetslöshetsförsäkringen. Relationen kommer 
dock främst att avse hur omställningsavtalsersättningen påverkar 
arbetslöshetsersättningen. Utgångspunkten är den tidigare nämnda 
samordningsregeln, 31 § ALF. Två frågeställningar som grundar sig i 
paragrafen kommer att belysas och diskuteras. Först ska det utredas 
huruvida avgångsersättningar är att se som sådana ersättningar som bör 
samordnas enligt paragrafen.  Därefter kommer utredningen i kapitel tre om 
hur samordningen ska fungera och vilken överförsäkringsgräns som ska 
tillämpas, att appliceras på avgångsersättningarna. Avslutningsvis beskrivs 
den lösning som tillämpas i praktiken. 

6.1 Vad för slags ersättning ska 
samordnas enligt 31 § ALF? 

Det står inte uttryckligen i 31 § ALF vilka de ersättningarna är som ska 
samordnas enligt bestämmelsen. Paragrafen hänvisar endast till ersättningar 
som utgår med anledning av arbetslöshet och utbetalas fortlöpande jämsides 
med arbetslöshetsersättningen. I följande utredning ska jag endast fokusera 
på huruvida omställningsavtalsersättningar är att räkna som ersättningar 
som ska samordnas enligt paragrafen och kommer därmed inte diskutera 
andra eventuella samordningsbara ersättningar. 

6.1.1 Otydligt i förarbeten 
Vilka ersättningar som paragrafen tar sikte på framgår inte heller med 
önskad tydlighet av förarbetena. Vissa uttalanden har dessutom förlorat 
betydelse eftersom efterkommande förändringar har gjort dem obsoleta. 
Några exempel på detta ges i följande. I proposition 1973:56 hänvisade man 
till AMS tillämpningsföreskrifter för vägledning gällande vad som skulle 
kunna resultera i överförsäkring och därmed behöva samordnas. Av 
föreskrifterna uppräknades endast normalt förekommande inkomster såsom 
drickspengar, övertidsarbete samt skifttillägg vilka alla skulle räknas in i det 
inkomstunderlag som skulle läggas till grund för 
överförsäkringsprövningen.198 Ersättningarna i dessa 
tillämpningsföreskrifter räknas idag med i själva uträkningen av 
dagpenningen och riskerar därför inte längre att leda till överförsäkring.  
Även i SOU 1978:45 exemplifierades olika ersättningar som kunde leda till 
                                                
198 Prop. 1973:56, s. 44. 
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överförsäkring och som därmed borde samordnas. Till exempel semester 
med bibehållen lön samt tid med uppsägningslön lyftes fram som 
exempel.199 Dessa former av ersättningar är numera särreglerade i ALF och 
en sökande räknas inte som ersättningsberättigad under tid han eller hon 
uppbär aktuella ersättningar.200  
 
Det finns dock även äldre förarbetsuttalanden med viss bäring kvar. LO och 
SAF började som redan nämnts i början av 1960-talet diskutera en möjlig 
kompletterande avgångsersättning utöver arbetslöshetsersättningen. Innan 
de kunde gå vidare med sina planer önskade de att få veta från statligt håll 
huruvida de arbetslösa fortfarande skulle kunna erhålla 
arbetslöshetsersättning under tid som den tilltänkta avgångsersättningen 
utbetalades. Riksdagen intog ståndpunkten att avgångsersättningen inte 
skulle anses som lön. En sökande som erhöll avgångsersättning var därmed 
att se som arbetslös och ersättningsberättigad ur 
arbetslöshetsförsäkringen.201 Lagutskottet ansåg vidare att 
arbetslöshetsförsäkringen inte gav fullgod kompensation och att 
avgångsersättningarna därför borde utgå oavkortat jämsides med 
arbetslöshetsersättningen för att underlätta förhållandena vid arbetslöshet. 
Mot bakgrund av detta ansågs avtalsförmånerna som en utfyllnad av 
arbetslöshetsförsäkringen som inte skulle påverka 
försäkringsersättningen.202 I sin historieorienterade uppsats om 
arbetsmarknadens parter och arbetslöshetsersättningar tar Edebalk upp just 
detta uttalande från lagutskottet vad gäller avgångsersättningens relation till 
arbetslöshetsförsäkringen.203 Av uttalandet låter det som att samordning inte 
ska ske mellan arbetslöshetsersättningen och avgångsersättningar. Dock får 
man placera uttalandet i dess rätta kontext. Skrivelsen formulerades i mitten 
av 1960-talet då i princip inga avgångsersättningar hade börjat utbetalas än. 
Det kom att dröja ett tiotal år innan omställningsavtalen och dess 
ersättningar fick en mer fast utformning. Det kan därför ifrågasättas hur stor 
vikt som ska tillerkännas lagutskottets uttalande från 1964.  
 
Det var först under 1990-talet som förarbetena i större omfattning började 
nämna de avgångsersättningarna som utgår ur kollektivavtalsstiftelser i 
samordningssammanhang. Ersättningarna uppmärksammades av riksdagen 
som i sin tur uppdrog åt regeringen att undersöka huruvida ersättningarna 
borde samordnas med arbetslöshetsersättningen. I proposition 1993/94:80 
påtalades att sådana ersättningar som utbetalas genom försäkringar eller av 
parterna gemensamt uppbyggda fonder ska leda till att dagpenningen från 
kassan minskas. Det stadgades att ”…sådan ersättningar, liksom t.ex. 
tjänstepension, ska leda till att dagpenningen från arbetslöshetsförsäkringen 
minskas”.204 Detta framgick enligt utredarna av 20 § ALF-lagen (den 

                                                
199 SOU 1978:45, s. 295. 
200 Se 13 § ALF. 
201 Edebalk, s. 9. 
202 Andra lagutskottets utlåtande nr 48 år 1964, s. 75. 
203 Edebalk, s. 9. 
204 Prop. 1993/94:80, s. 41. 
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dåvarande motsvarigheten till 31 § ALF).205 Av denna beskrivning framstår 
det som att ersättning som utgår ur omställningsavtal ska samordnas med 
arbetslöshetsersättningen.  
 
Frågan belystes därefter av utredningen SOU 1996:150. I utredningen 
ansågs skälen för samordning vara många. Dock övervägde de skäl som 
talade för att ersättningen inte skulle samordnas. Det främsta av dessa skäl 
var att en samordning skulle kunna förhindra en smidig strukturomvandling 
på arbetsmarknaden. Vad som kan sägas om utredningen är att den inte var 
särskilt omfattande i denna fråga eftersom de ansåg att frågan låg utanför 
utredningens givna ramar.206 Det som väl skrevs var dessutom omgärdat av 
en viss begreppsförvirring från utredarnas sida. Begreppen avgångsvederlag 
och avgångsersättningar sammanblandades vilket resulterade i 
uppfattningen att de önskade att samma regler skulle gälla för de bägge 
ersättningsformerna. Att avgångsvederlag mycket riktigt inte skulle 
samordnas i enlighet med samordningsregeln var redan då i enlighet med 
rådande rättsordning.207 Under tid med avgångsvederlag är man inte att se 
som arbetslös och kan därmed ej erhålla arbetslöshetsersättning. Om samma 
regler skulle komma att gälla för avgångsersättningar som för 
avgångsvederlag skulle hela det kollektiva försäkringssystemet kollapsa. 
Själva meningen med det systemet är ju att kompletterande ersättning ska 
kunna utbetalas jämsides med arbetslöshetsersättningen. Slutsatsen att dra 
av denna begreppsförvirring är att uttalandet i förarbetet såklart bör beaktas 
men att man absolut inte ska styras enbart av det. 
 
I SOU 1996:51 berördes frågan endast i förbifarten. Det stadgades att 
ersättningar ur omställningsavtal inte reducerar den ersättning som den 
enskilde erhåller från arbetslöshetsförsäkringen utan att de utgår 
kompletterande. Liknande tankegångar fördes även fram av propositionen 
1996/97:107. I propositionen beskrevs att det finns avtalslösningar inom 
olika förhandlingsområden, dvs. trygghets- och omställningsavtal. 
Avgångsersättningen som utgår ur dessa skulle enligt förarbetsuttalandet 
verka kompletterande i förhållande till arbetslöshetsersättningen.208 Att 
endast beskriva avgångsersättningar som kompletterande till 
arbetslöshetsersättningen gjordes även av SOU 2002:59. Utredningen var 
den första stora statliga utredningen som utredde förekomsten av 
omställningsavtal på arbetsmarknaden. Utredarna berörde, likt 
propositionen ovan, avgångsersättningarnas påverkan på 
arbetslöshetsersättningen ytterst sparsamt.  Vad som föreskrevs gällande en 
eventuell samordning var endast att avgångsersättningarna skulle verka som 
ett komplement till arbetslöshetsersättningen.209  
 

                                                
205 Prop. 1993/94:80, s. 41. 
206 SOU 1996:150, s. 185f. 
207 Avgångsvederlagen jämställdes med arbetad tid och kunde därför inte utgå jämsides 
med arbetslöshetsersättningen som de samordningsbara ersättningarna kunde göra enligt 31 
§ ALF – se mer under avgränsningsavsnittet.  
208 Prop. 1996/97:107, s. 184. 
209 SOU 2002:59, s. 19. 
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Även i litteraturen omnämns avgångsersättningarna ofta endast som 
kompletterande. Dahlberg menade att den ersättning som utgår ur 
kollektivavtal vid ofrivillig avgång från tjänst ska ses som ett komplement 
till arbetslöshetsersättningen. Exempel på sådana ersättningar utgjorde 
enligt henne både AGE- och AGB ersättningar.210 Även i senare litteratur 
framkommer detta synsätt. Benson beskriver AGE som en kompletterande 
ersättning till arbetslöshetsersättningen.211  
 
Att endast beskriva ersättningarna som kompletterande ersättningar som inte 
ska avräknas från arbetslöshetsersättningen ger upphov till en oönskad 
frågeställning. När det skrivs att avgångsersättningarna ska utgå 
kompletterande menade man då att ersättningarna alltid ska verka 
kompletterande utan att samordnas eller att ersättningarna endast verkar 
kompletterande så länge de håller sig inom de begränsningar som 31 § ALF 
uppställer? Denna frågeställning anser jag vara av så elementär karaktär att 
den bör diskuteras djupare. Jag kommer därför i följande framställning 
jämföra de två olika rättsliga alternativen, nämligen icke samordning 
respektive samordning, för att sedan diskutera en slutlig lösning. Det är 
beklagligt att man inte på ett tidigare stadium i förarbetena kunnat ge 
frågeställningen ett större utrymme vilket hade kunnat förhindra densamma.   
 

6.1.1.1 I fall av icke samordning 
 
Om omställningsavtalsersättningarna inte är sådana ersättningar som ska 
samordnas enligt 31 § ALF kan det resultera i allvarliga följder. 
Diskussionen om hur man formulerar en optimal arbetslöshetsförsäkring blir 
då tämligen meningslös.212 Eftersom de olika omställningsavtalsstiftelserna 
är partsstyrda finns ingen, förutom parterna, som skulle hindra dem från att 
ersätta med mer än 80 % av dagsförtjänsten. Man kan säga att vid det här 
tolkningsalternativet så ligger makten över arbetslöshetsförsäkringen 
fortfarande kvar hos staten men att arbetslöshetsunderstödsområdet breddats 
genom omställningsavtalen. Den statliga arbetslöshetsförsäkringen får 
mindre betydelse och en styrning av arbetsmarknaden med hjälp av att höja 
respektive sänka arbetslöshetsersättning kommer vara som ett slag i luften 
eftersom omställningsavtalsersättningarna är där och fyller ut eventuella 
arbetslöshetsersättningsreduktioner. Rent lagmässigt skulle det bli svårt att 
förklara varför 31 § ALF överhuvudtaget existerar. Det finns inte någon 
annan direkt ersättning som torde kunna samordnas och paragrafen blir 
därmed i princip oanvändbar.   
 

6.1.1.2 I fall av samordning 
 
Om samordning ska ske så kan fortfarande arbetsmarknadens parter reglera 
sin ersättning hur de vill. Dock blir en ersättning utöver den begränsning 
                                                
210 Dahlberg, s. 127. 
211 Benson, s. 33. 
212 Fredriksson och Holmlund, s. 22. 
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som föreskrivs i 31 § ALF verkningslös då den för med sig en minskning av 
arbetslöshetsersättningen i motsvarande mån. Den arbetslöse skulle därmed 
inte tjäna något extra på den förhöjda avgångsersättningen. Om det finns en 
lagreglerad möjlighet till samordning av ersättningarna blir statens kontroll 
och makt mer påtaglig. En viss form av kontroll över området krävs för att 
arbetslöshetsförsäkringen ska kunna användas i enlighet med ett av dess 
syften, nämligen att fungera som ett styrmedel på arbetsmarknaden.213 Den 
styrning som i dagsläget är möjlig har mycket att göra med förändring av 
ersättningsnivåer. En sänkning av inkomsttaket anses kunna bidra till att 
sökaktiviteten efter arbete ökar bland arbetslösa.214 Dock menar jag att 
styrmomentet även vid samordning fortfarande är tämligen svagt eftersom 
omställningsersättningarna ofta fyller ut en eventuell sänkning av 
inkomsttaket vilket bidrar till att åtgärden kan förlora avsedd effekt. Även 
enligt det här tolkningsalternativet har alltså statens makt över 
arbetslöshetsunderstödsområdet försvagats. 
 

6.1.1.3 Slutsats 
Av ovan förda framställning tyder övervägande skäl på att en samordning 
ska ske. Den ståndpunkten får också stöd av det kanske tydligaste uttalandet 
i ett förarbete. I SOU 2006:86 diskuterades 31 § ALF och dess funktion som 
begränsningsregel för de avgångsersättningar som utgår från trygghetsråd. 
Utredarna menade att paragrafen påverkar tilläggen och angav att den 
sammanlagda ersättningsnivån för en sökande inte får bli högre än 80 % av 
hans eller hennes dagsförtjänst. Om ersättningen skulle bli högre så ska a-
kassan minska sin ersättning.215 Detta stadgande tyder på att regeln i 31 § 
ALF påverkar avgångsersättningarna på det sättet att de bör samordnas. 
Denna ståndpunkt har även fått medhåll från AMS. Försäkringsenheten 
inom AMS utfärdade 1994 ett meddelande till arbetslöshetskassorna av 
vilket det framgick att avgångsersättningar ska samordnas med 
arbetslöshetsersättningen enligt 20 § ALF (dåvarande 31 §). AMS roll som 
tillsynsmyndighet över arbetslöshetsförsäkringen gjorde dem bemyndigade 
att utfärda vissa bindande föreskrifter och riktlinjer vad gäller 
arbetslöshetsförsäkringens regelverk.216  
 
Det skulle te sig orimligt om en samordning aldrig skulle kunna ske. 
Omställningsavtalsersättningarnas uppbyggnad är styrd av arbetsgivare- och 
arbetstagareorganisationer. I teorin skulle dessa kunna förhandla fram ett 
inkomstskydd på betydligt mer än 80 % utan att staten då skulle kunna 
ingripa. Utan en möjlighet till samordning skulle den överförsäkringsgräns 
som fastställdes i avsnitt tre bli meningslös. 

                                                
213 SOU 1996:150, s. 40. 
214 Andersson och Löfgren, s. 10f. 
215 SOU 2006:86, s. 121. 
216 Meddelande från AMS, Intervju med Marita Lemonhaho. 
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6.1.2 När ska samordningen av 
avgångsersättningar påbörjas? 

Av avsnitt 3 framgick att det inte är helt klart vilken beloppsgräns som ska 
tillämpas som överförsäkringsgräns under arbetslösheten. Trots avsaknaden 
av önskvärd tydlighet så tyder de flesta av förarbetsuttalandena på att en 
överförsäkring sker först när den sammanlagda ersättningen överstiger 80 % 
av den sökandes tidigare dagsförtjänst, alltså i enlighet med mitt 
tolkningsalternativ 1. Om överförsäkring istället skulle ske i enlighet med 
tolkningsalternativ 2, alltså redan vid inkomsttaket, skulle det medföra slutet 
för dagens omställningssystem. A-kassorna hade då blivit tvingade att dra 
av den ersättning som utbetalades utöver inkomsttaket från 
arbetslöshetsersättningen. Konsekvensen av detta skulle bli att 
arbetsmarknadens parter via sina omställningsavtal skulle behöva finansiera 
en allt större del för att uppnå den utlovade procentsatsen om 70-80 % av 
dagsförtjänsten. Statens kostnader hade blivit mindre samtidigt som 
ersättningen som går att utkräva från omställningsavtal och 
inkomstförsäkringar hade blivit högre. För en enskild individ hade 
förändringen dock inte medfört någon större skillnad eftersom ersättningen 
skulle bli densamma med skillnaden att den skulle utbetalas från annat håll.  

6.2 Samordning i praktiken 

Efter ovan förda framställning över de otydligheter som omgärdar 31 § ALF 
kan man fråga sig om omställningsavtalssystemet överhuvudtaget fungerar i 
praktiken? Man skulle kunna tro att paragrafens otydligheter bidrar till en 
tvetydig och osäker praktik. Det verkar dock som om de existerande 
omställningsavtal och inkomstförsäkringar har en genomgående konsistent 
praxis. Av alla de avgångsersättningar som utgår ur ett omställningsavtal 
eller de ersättningar som utgår ur en inkomstförsäkring finns ingen som 
ersätter över 80 % av den sökandes dagsförtjänst. 80 %-spärren verkar alltså 
vara en gemensam nämnare.217 Har 31 § ALF trots allt fått önskad 
genomslagskraft? De jag har intervjuat, som arbetar inom 
omställningsavtalssektorn, har alla uttryckt att det finns en begränsning av 
avgångsersättningarna. Arbetsmarknadens parter är alltså inte fria att 
utforma ersättningen riktigt hur som helst. Vad som inte är helt klart är dock 
varifrån denna begränsning kommer ifrån. Catharina Bäck, som arbetar för 
arbetsgivarorganisationen SKL och var delaktig i utformandet av 
omställningsavtalet KOM-KL, hänvisar till ett generellt tak för 
socialförsäkringarna som ligger på 80 %.218 Dock är inte 
arbetslöshetsförsäkringen en av socialförsäkringarna och samma regler 
behöver därför inte nödvändigtvis gälla för den.219 Karl-Axel Tingstedt och 
Lennart Alfredsson som arbetar med två av de största 
omställningsersättningarna, AGB respektive AGE, anser att det finns ett 
överförsäkringstak inbyggd i arbetslöshetsförsäkringen. Dock nämns inte 31 
                                                
217 Mina intervjuer. 
218 Catharina Bäck 2012-03-08. 
219 SOU 1996:150, s. 38. 
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§ ALF i detta sammanhang.220 Man ska dock inte dra några förhastade 
slutsatser av det faktum att ingen av de jag intervjuade hade någon större 
koll på just 31 § ALF. I praktiken så sker mycket av det dagliga arbetet utan 
paragrafhänvisningar och det blir då naturligt att innebörden av olika 
specifika paragrafer kan vara svår att förklara.  
 
De tilltänkta parterna att tillämpa 31 § ALF är alla de erkända a-kassorna 
runt om i landet. Det är alltså också av vikt att undersöka hur a-kassorna ser 
på regleringen. För att utreda hur de tillämpar paragrafen i relation till 
omställningsavtalsersättningarna har jag därför hållit intervjuer med 
försäkringsansvariga på några av de större a-kassorna. Niclas Forsgren, 
vikarierande försäkringsansvarig på Visions a-kassa, beskriver hur Vision 
ser på omställningsavtal och deras ersättningar (i detta fall KOM-KL som 
kan gälla för a-kassans medlemmar). Han menar att ersättningen som utgår 
till medlemmen ur omställningsavtalet inte ska påverka dennes 
arbetslöshetsersättning. Omställningsavtalsersättningen fungerar som 
Visions inkomstförsäkringsersättning och utgår kompletterande i 
förhållande till arbetslöshetsersättningen. Han ser inte 31 § ALF som någon 
begränsning av de kompletterande ersättningar som kan utgå till Visions 
medlemmar och menar att de skulle kunna utgå med mer än 80 % av 
dagsförtjänsten utan att arbetslöshetsersättningen därigenom skulle behöva 
minskas.221 Jeanette Mendl, försäkringsansvarig vid Unionens a-kassa, är av 
den meningen att de kollektiva tilläggsförsäkringarna inte ska samordnas 
eftersom de redan ligger inom den 80 % överförsäkringsgränsen.222 Maria 
Nyström, biträdande försäkringsansvarig på Kommunals arbetslöshetskassa, 
är av lite annan uppfattning. Hon menar att 31 § ALF är en regel som 
begränsar utrymmet för både fackliga inkomstförsäkringar och 
omställningsavtalsersättningar. Vad som regeln uttryckligen förmedlar är 
hon dock inte lika säker på och anser att det finns ett behov av 
förtydligande.223  
 
Lagförarbetena har i många fall varit otydliga samtidigt som de ibland 
snabbt tillskrivit paragrafen en tillämpning utan någon klar rättslig grund. 
Detta mönster går igen bland de som intervjuats. Ingen av intervjuobjekten 
kunde ge en djupare förklaring till 31 § ALF trots att man dagligen direkt 
eller indirekt kommer i kontakt med den. Jeanette Mendl anger att 
paragrafen uppfattas av många a-kassor som bortglömd och 
svårtillämpbar.224 Varför paragrafen trots detta har erhållit en enhetlig 
tillämpning i praktiken är en intressant fråga att ställa sig. Enligt mig kan 
det ha att göra med en bakomliggande acceptans för tanken om att man 
under arbetslöshet måste vidkänna en inkomstförlust. En 
överförsäkringsgräns måste därför finnas. Att just 80 % av dagsförtjänsten 
har kommit att tillämpas som överförsäkringsgräns har enligt mig att göra 

                                                
220 Intervjuer med Karl-Axel Tingstedt och Lennart Alfredsson. 
221 Intervju med Niklas Forsgren 2012-04-12  samt information från Vision gällande deras 
synsätt på omställningsavtal. 
222 Intervju med Jeanette Mendl 2012-04-27. 
223 Intervju med Maria Nyström 2012-04-25. 
224 Intervju med Jeanette Mendl. 
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med att man följt tidigare bruk samt att 80 % faktiskt är den uttryckligt 
högsta ersättningen man kan erhålla ur arbetslöshetsförsäkringen, se 26-30 
§§ ALF.  

6.3 Undantaget AGB 

I föregående avsnitt skrev jag att ingen ersättning som utgår ur ett 
omställningsavtal kan utgå med mer än 80 % av tidigare dagsförtjänst. Detta 
stämmer dock inte riktigt. TSL:s AGB ersättning utgår som en klumpsumma 
och är inte inkomstrelaterad. Den utbetalas alltså oavsett om den sökande 
därmed erhåller mer än 80 % av sin tidigare dagsförtjänst. I och med att 
ersättningen numera endast utgår som klumpsumma så anses inte 
ersättningen som en sådan som utbetalas fortlöpande jämsides med 
arbetslöshetsförsäkringen i enlighet med 31 § ALF.225 Ersättningen ska 
därför inte samordnas. AGB ersättningens rättsliga ställning verkar hamnat 
någonstans i gränslandet mellan ett avgångsvederlag och en 
avgångsersättning. I praktiken förekommer det att AGB-berättigade erhåller 
en sammanlagd ersättning som överstiger 80 % av tidigare dagsförtjänst 
menar Karl-Axel Tingstedt.226 Dock finns ingen reglering som kan förhindra 
denna sortens överförsäkring.  
 
Intressant är att under tiden B-beloppet fortfarande utbetalades kvartalsvis 
jämsides med arbetslöshetsersättningen förekom heller inte någon 
samordning. B-beloppet var en ersättningsform som kunde utbetalas 
jämsides med arbetslöshetsersättningen. Denna form av AGB ersättning 
kom som redan nämnts att slopas 2005. B-beloppet var liksom A-beloppet 
en ersättning som betalades ut oberoende av storleken på den sökandes 
tidigare inkomst. Detta kunde leda till att den arbetslöse erhöll mer än 80 % 
av sin dagsförtjänst.  Ola Eriksson, försäkringsansvarig på Hotell – och 
Restauranganställdas a-kassa har själv funderat på varför ingen samordning 
skedde avseende B-beloppet. Han menar att alla parter var nöjda med hur 
det fungerade så ingen ville påbörja en diskussion gällande varför inte B-
beloppet samordnades.227   
 
 
 

                                                
225 Ds 1999:58, s. 60. 
226 Intervju med Karl-Axel Tingstedt. 
227 Intervju med Ola Eriksson 2012-04-25. 
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7 Sammanfattande slutsatser 
och analys 

Dispositionen av följande analys kommer att följa ett specifikt mönster och 
gå från det lilla till det stora, från ett microperspektiv till ett 
macroperspektiv. Analysen tar sin början i 31 § ALF. De slutsatser rörande 
paragrafens tillämpning som framkommit i det tidigare kommer att lyftas 
fram och diskuteras. Även möjliga konsekvenser av tillämpningen ska 
analyseras. Därefter kommer analysen anta ett större perspektiv. Det 
omställningssystem som har växt fram ska diskuteras liksom hur systemet 
påverkar arbetslöshetsförsäkringen.     
 

7.1 31 § ALF - en rättssäker paragraf? 

 
Jag skrev tidigare att 31 § ALF var en av de viktigaste 
överförsäkringsreglerna vi har inom den svenska arbetslöshetsförsäkringen. 
Men stämmer verkligen detta? Regeln tillämpas sällan av a-kassorna och har 
dessutom ett rykte om sig att vara oklar och svårtillämpbar.  
 
Jag börjar med att ta ställning till påståendet att regeln skulle vara oklar. Att 
31 § ALF inte omskrivs mycket av förarbeten och litteraturen behöver inte 
nödvändigtvis tyda på att paragrafens tillämpning är oklar. En paragraf kan 
ibland anses så klar att den inte behöver omskrivas. Jag skulle dock vilja 
hävda att detta inte är fallet med 31 § ALF. Paragrafen är formulerad så att 
den öppnar upp för olika tolkningar som jag under uppsatsens gång 
uppmärksammat. Trots detta tycker jag mig ha funnit svar på hur paragrafen 
bör uttolkas, vilket samtidigt ger svar på två av uppsatsens huvudfrågor, 
nämligen vilken överförsäkringsgräns som bör tillämpas samt vilken 
ersättning som ska samordnas. Jag börjar med att redogöra för vilken 
överförsäkringsgräns som borde gälla. 
 
I Sverige har överförsäkring vid arbetslöshet diskuterats ända sedan 
uppkomsten av den statliga arbetslöshetsförsäkringen under 1930-talet. 
Överförsäkringsgränsen är en viktig del av arbetslöshetsförsäkringen och 
arbetsmarknaden i stort. Den avgör hur stor inkomstminskning som en 
enskild ska behöva utstå i en arbetslöshetssituation. Överförsäkringsgränsen 
har till syfte att förena de motstående intressena som omgärdar 
arbetslöshetsförsäkringen, nämligen understödslinjen och arbetslinjen. 
Rättare sagt fungerar överförsäkringsgränsen som en inskränkning av 
understödslinjen till förmån för arbetslinjen. En för hög ersättning anses 
kunna hota den svenska arbetslinjen och ersättningen måste därför kunna 
kontrolleras genom en inbyggd överförsäkringsgräns i försäkringen.  
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Överförsäkringsgränsen är inbyggd i 31 § ALF. Det framgår dock varken av 
lagtext eller av förarbeten med önskad tydlighet vid vilket belopp 
överförsäkringsgränsen ska dras. Detta påvisade jag genom att ställa upp två 
troliga alternativa överförsäkringsgränser mot varandra, antingen 80 % av 
dagsförtjänsten eller inkomsttaksregleringen. Även om det gick att ställa 
upp två plausibla överförsäkringsgränser antydde det mesta i förarbeten på 
att det var tolkningsalternativ 1, 80 % av dagsförtjänsten, som skulle gälla 
som överförsäkringsgräns. Den viktigaste anledningen enligt mig till varför 
det borde vara 80 %-gränsen som utgör överförsäkringsgränsen är att den 
lättare kan samspela med överförsäkringsbestämmelsens tudelade syfte. Att 
å ena sidan verka för att ersättningen som betalas ut går att leva på samt å 
andra sidan verka för att den arbetslöse fortsätter att aktivt söka efter arbete. 
Att man gör överförsäkringsgränsen baserad på en procentsats av tidigare 
inkomst bidrar till att regeln blir mer anpassningsbar på den enskilda 
situationen. Ett statiskt belopp (inkomsttaket) som överförsäkringsgräns går 
inte att anpassa till enskilda situationer och kan drabba vissa grupper extra 
hårt eftersom dessa då kan behöva utstå en allt kraftigare inkomstminskning 
under sin arbetslöshet relaterat till sin tidigare inkomst. Ju större skillnaden 
blir mellan tidigare förtjänst och inkomsttaket desto svårare blir det att 
försvara ståndpunkten att en sådan inkomstminskning skulle behövas för att 
hålla igång sökaktiviteten efter arbete och därmed även för att främja 
arbetslinjen. Det tål även att poängteras att det inte endast är grupper av 
höginkomsttagare som skulle drabbas av att ha inkomsttaket som 
överförsäkringsgräns. I och med att inkomsttaket stått stilla under lång tid 
och inte följt med löneutvecklingen på arbetsmarknaden så slår allt fler i 
taket. Man behöver därför inte vara höginkomsttagare för att inte kunna bli 
försäkrad till 80 % i Sverige genom arbetslöshetsförsäkringen.  
 
I Sverige har ett kompletterande arbetslöshetsersättningssystem växt fram 
parallellt med arbetslöshetsförsäkringen. Det kompletterande systemet drivs 
av arbetsmarknadens parter. Detta system, bestående av omställningsavtal 
och inkomstförsäkringar, skulle i princip bli meningslöst om man använde 
inkomsttaksregleringen som överförsäkringsgräns. Detta gäller åtminstone 
om dessa omställningsavtalsersättningar överhuvudtaget är att se som 
sådana ersättningar som ska samordnas enligt 31 § ALF? Denna fråga ställs 
dock aldrig riktigt på sin spets nuförtiden. De kollektiva kompletterande 
ersättningarna håller sig inom den uppställda överförsäkringsgränsen om 80 
% av dagsförtjänsten enligt 31 § ALF. Det blir därför aldrig aktuellt för a-
kassorna att samordna ersättningarna med varandra och det är lätt att förstå 
varför paragrafen anses som bortglömd. Jag vill dock påpeka att den gör 
mycket av sitt jobb i det dolda. Att ingen inkomstförsäkring eller 
omställningsavtalsersättning erbjuder högre ersättningsnivå än 80 % av 
tidigare dagsförtjänst måste ju till viss del ses som ett bevis för att regeln 
fungerar och även att omställningsavtalsersättningarna faktiskt är sådana 
ersättningar som ska samordnas. Den fungerar i tysthet och det är antagligen 
därför paragrafen inte erhåller mycket utrymme vare sig i lagförarbetena 
eller i a-kassornas dagliga arbete.  
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Vad som skulle kunna göra regeln mindre bortglömd och mer 
uppmärksammad är ett förtydligande av paragrafen. Av mina intervjuer 
framkom att det fanns en samordningsregel/begränsningsregel som gällde 
omställningsavtalsersättningar men att den härstammade från just 31 § ALF 
var mindre klart. Det är problematiskt att flera av dem som är tilltänkta att 
tillämpa samordningsregeln har svårt att härleda den till något rättsligt stöd. 
För att komma tillrätta med detta problem tycker jag att ett liknande 
förtydligande som föreslogs av Ds 1999:58 borde införas. Enligt mig borde 
alltså paragrafen tydligt föreskriva en uttryckt 80 %-gräns. Ett sådant 
förtydligande hade inte bidragit till någon annan tillämpning av paragrafen 
men hade resulterat i en djupare förståelse gällande varför tillämpningen ser 
ut som den gör. Det skulle bli lättare att härleda samordningen och 
överförsäkringsgränsen till 31 § ALF vilket jag tycker kan vara behövligt 
inte minst med tanke på rättssäkerheten i samhället.  
 
Vi har nu kommit så långt att jag skulle vilja våga fastslå att 31 § ALF 
består av en överförsäkringsgräns om 80 % av den sökandes tidigare 
dagsförtjänst. Vidare ska omställningsavtalsersättningar och ersättningar ur 
inkomstförsäkringar samordnas med arbetslöshetsersättningen enligt 
paragrafen. Det är dock svårt att vara helt säker på denna tillämpning 
eftersom den inte prövas i praktiken. Detta på grund av att de kollektiva 
försäkringarna endast räknas som kompletterande till 
arbetslöshetsersättningen i och med att de håller sig inom de fastställda 
begränsningarna. Vad man kan se, i fallet av AGB ersättningens B-belopp, 
var att under tidsperioden som den ersättningen utbetalades t.o.m. 2005 så 
kunde arbetslösa bli överförsäkrade utan att 31 § ALF tillämpades. Vad jag 
vill ha sagt med detta är att även om en paragraf tycks föreskriva en specifik 
tillämpning så kan den, när den väl sätts på prov i praktiken, förändras.    
 
Sammanfattningsvis kan sägas att 31 § ALF sparsmakade tillämpning i 
praktiken har mycket att göra med det faktum att de kompletterande 
ersättningsmöjligheterna som finns på arbetsmarknaden håller sig inom 
paragrafens begränsningar. För att besvara min ovan ställda fråga gällande 
huruvida paragrafen är viktig så tycker jag att regeln är ett viktigt element 
inom arbetslöshetsförsäkringen och även på arbetsmarknaden i stort. Att den 
trots det inte erhållit någon större plats varken i förarbeten eller hos a-
kassans dagliga arbete har enligt mig att göra med att regeln arbetar mycket 
i det fördolda.  
 

7.2 Relationen mellan 
omställningsavtalen och 
arbetslöshetsförsäkringen i stort 

Arbetsmarknadens parter, och då speciellt fackförbunden, har haft ett 
särskilt inflytande över arbetslöshetsförsäkringen. Det var fackförbunden 
som startade upp de första hjälpkassorna under slutet av 1800-talet. Från att 
ha varit den styrande parten över arbetslöshetsunderstödet har dock 
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fackförbundens inflytelserika roll på området försvagats alltmer. Denna 
utveckling har pågått ända sedan införandet av en statlig 
arbetslöshetsförsäkring 1935. Detta inflytande återtogs dock till viss del i 
och med framväxten utav omställningsavtalen under 1960-talet. En 
tilltagande arbetslöshet hade då växt fram och man uppmärksammade från 
fackförbundens sida att statens arbetslöshetsförsäkring inte var tillräcklig 
försörjning för medlemmarna. Arbetsmarknadens parter började därför 
framarbeta eventuella kompletterande ersättningsformer till 
arbetslöshetsersättningen. Dessa ersättningsformer kom att kallas för 
avgångsersättningar och grundades i omställningsavtal.  
 
Detta omställningssystem är idag en stor del av arbetsmarknaden och många 
arbetstagare omfattas av en kompletterande ersättningslösning till 
arbetslöshetsförsäkringen. Avgångsersättningarna fyller ut det som inte 
staten betalar på grund av inkomsttaket. Det kollektiva 
omställningssystemet kan sägas ha lättat på statens ekonomiska ansvar för 
de arbetslösa.  Fackförbunden och även arbetsgivarorganisationerna 
bedriver alltså återigen inflytande över arbetslöshetsunderstödsområdet och 
även över arbetslöshetsförsäkringen genom sina omställningsavtal. 
Inflytandet är dock enligt mig inte endast positivt. Genom att verka som 
utfyllnad till den statliga arbetslöshetsersättningen har 
omställningsavtalsersättningarna och även inkomstförsäkringsersättningarna 
kanske lättat lite väl mycket på statens ekonomiska ansvar för de arbetslösa. 
Att inkomsttaket inte höjts på väldigt länge och dessutom är betydligt lägre 
än i andra europeiska länder kan enligt mig bland annat ha att göra med 
omställningsavtalens framväxt på arbetsmarknaden. Att låta inkomsttaket 
stå stilla under så pass lång tid hade troligen inte fungerat utan det 
kompletterande omställningssystemet. Det är något ironiskt att 
omställningsavtalssystemet som tillkom på grund av ekonomiska brister och 
nedskärningar inom arbetslöshetsförsäkringen numera gör det möjligt för 
staten att spara in allt mer på arbetslöshetsförsäkringen. Denna utveckling 
hade dock inte behövt vara negativ om det inte var för alla arbetstagare som 
står utanför detta omställningssystem. Dessa arbetstagare är endast 
hänvisade till den statliga arbetslöshetsförsäkringen, en försäkring med en 
ersättning som inte längre ökar i takt med samhällets löner och inflation. De 
som står utanför omställningssystemet drabbas dubbelt, dels genom att de 
inte kan erhålla någon kompletterande ersättning, dels genom att deras 
arbetslöshetsersättning inte ökar i rimlig fart. 
 
Jag håller med Edebalk om att omställningsavtalen bidrar till en alltmer 
privatiserad arbetsmarknad.228 Större ansvar flyttas över på 
arbetsmarknadens aktörer. Men kan de verkligen ta sitt ansvar? 
Fackförbunden IF Metall och Byggnads har inga inkomstförsäkringar för 
sina medlemmar eftersom de anser att en sådan försäkring skulle bli alldeles 
för kostsam. Det mål som formulerades av utredarna i SOU 2002:59 om att 
hela arbetsmarknaden skulle täckas av kompletterande 
arbetslöshetsförsäkringar verkar i dagsläget allt svårare att uppnå. Så länge 

                                                
228 Edebalk, s. 11. 
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som fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna inte tar ansvar för hela 
arbetskraften så tycker jag inte staten kan lägga över för mycket av ansvaret 
på dem för de arbetslösa. Detta kan man i praktiken sägas ha gjort genom att 
ha sparat in på arbetslöshetsförsäkringen under de senaste åren. Slutsatsen är 
att så länge inte de kompletterande ersättningarna täcker hela den svenska 
arbetsmarknaden så bidrar tyvärr systemet till en orättvis fördelning av 
ersättning vid arbetslöshet. 
 
Det finns dock även problem med ett omställningssystem som skulle 
omfatta hela arbetsmarknaden. Framväxten av omställningsavtal och 
inkomstförsäkringar har bidragit till att arbetslöshetsunderstödsområdet 
förstorats i Sverige. Från att tidigare endast ha innehållit den statligt styrda 
arbetslöshetsförsäkringen finns det numera flera andra kollektiva 
kompletterande ersättningar att tillgå under period som arbetslös. 
Användandet av arbetslöshetsförsäkringen som ett styrmoment har 
försvagats på grund av de kompletterande ersättningarna som vid en 
minskning av arbetslöshetsersättningen fungerar som utfyllnad. Detta leder 
till att till exempel en inkomsttakssänkning i syfte att öka jobbsökandet på 
arbetsmarknaden kan förlora önskad effekt. Vill verkligen staten ge upp så 
mycket kontroll över arbetslöshetsförsäkringsområdet och därigenom även 
arbetsmarknaden?  Frågeställningen ska inte besvaras här men är av vikt att 
ha med sig in i den fortsatta utvecklingen av 
arbetslöshetsunderstödsområdet.  
 
Ett heltäckande omställningssystem är att föredra utifrån en 
rättviseståndpunkt. Ingen ska ofrivilligt behöva stå utanför och endast bli 
hänvisad till den av staten lågprioriterade arbetslöshetsförsäkringen. Dock 
kan staten förlora ett viktigt arbetsmarknadsinstrument i 
arbetslöshetsförsäkringen om man lägger över allt mer ansvar på 
omställningssystemet. Sammanfattningsvis kan sägas att det kan uppstå 
problem oavsett hur det kompletterande omställningssystemet kommer 
utvecklas i framtiden.  
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