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beslutade den 2 april 2014. 

 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver följande med  

stöd av 44 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 

samt 26 § och 31§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. 

 

Tillämpningsområde 

 

1 § Denna författning innehåller föreskrifter om lämpligt arbete för den 

som söker arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om 

arbetslöshetsförsäkring. 

 

Reglerna om lämpligt arbete gäller också i tillämpliga delar när en 

sökande anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

 

Allmänna bestämmelser 

 

Aktivt arbetssökande 

 

2 § Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring. 

Omställningen till annat arbete ska påbörjas direkt när den sökande 

anmäler sig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen och gör anspråk på 

arbetslöshetsersättning. Det innebär att den sökande aktivt ska verka för 

att han eller hon så snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt 

lämpligt arbete. 

 

Den som begär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska, förutom 

de arbeten som han eller hon söker på eget initiativ, även söka de 

arbeten som Arbetsförmedlingen anvisar och delta i de 

arbetsmarknadspolitiska program som Arbetsförmedlingen anvisar. 

 

Vad som ska beaktas vid bedömningen av lämpligt arbete 

 

3 § Vid bedömningen av vad som kan anses vara ett lämpligt arbete ska 

hänsyn tas till tillgången på arbetstillfällen över hela arbetsmarknaden. 

Det geografiska och yrkesmässiga sökområdet ska vidgas i takt med att 

arbetslösheten fortgår. 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Ulf Staffansson      

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens  

föreskrifter (IAFFS 2014:2) om lämpligt arbete; 

 

 IAFFS 2014:2 
Utkom från trycket 

den 29 april 2014 
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Undanröja hinder 

 

4 § Om den sökande inte kan ta ett tillgängligt arbete på grund av 

personliga förutsättningar eller förhållanden som är godtagbara skäl 

enligt dessa föreskrifter, ska han eller hon snarast vidta åtgärder för att 

undanröja dessa hinder, där så är möjligt. 

 

Kompetens 

 

Utbildning och yrkeserfarenhet 

 

5 § Ett anvisat eller erbjudet arbete som inte motsvarar den sökandes 

utbildning eller yrkeserfarenhet är inte olämpligt enbart av det skälet. 

 

Arbetsgivarens bedömning av den sökandes kvalifikationer 

 

6 § Om en arbetsgivare anser att den sökandes kvalifikationer är 

tillräckliga och vill anställa honom eller henne, ska arbetet anses vara 

lämpligt även om den sökande gör en annan bedömning av sina 

kvalifikationer. 

 

Hinder  

 

Medicinska hinder  

 

7 § Om den sökande åberopar medicinska hinder för att inte söka eller 

ta ett arbete ska hindren eller hindret, om det inte är uppenbart 

obehövligt, styrkas med ett läkarutlåtande som beskriver den sökandes 

förutsättningar att utföra det anvisade eller erbjudna arbetet. Om det 

medicinska hindret inte kan styrkas, ska arbetet anses vara lämpligt.   

 

Geografiskt begränsat sökområde 

 

8 § Under en skälig övergångsperiod får en sökande av familjeskäl ha 

ett geografiskt begränsat sökområde. Ett arbete ska därefter anses 

lämpligt om den sökande kan besöka sin familjebostad varje vecka. 

 

Med geografiskt begränsat sökområde menas att den sökande endast 

söker arbeten som ligger inom dagpendlingsavstånd från bostaden.  

Med dagpendlingsavstånd menas ett tidsavstånd mellan bostad och 

arbete som innebär högst tolv timmars frånvaro från bostaden per dag. 

 

Med familjeskäl avses att 

a) ett barn eller någon annan medlem i hushållsgemenskapen är 

beroende av den sökandes tillsyn och stöd och därför kräver den 

sökandes dagliga närvaro, samt att hushållet inte kan flyttas. 

 

b) den andra makans, makens eller därmed jämställd persons 

arbetsförhållanden medför att han eller hon inte ensam kan sköta det 

gemensamma hushållet eller flytta med till en annan bostadsort, eller 

 



 

3 

 

c) den sökande är ensamstående förälder och är beroende av stöd från 

någon annan på bostadsorten för att kunna klara ett arbete. 

 

Resor till och från arbetet 

 

Dagpendlingsavstånd 

 

9 § Ett anvisat eller erbjudet arbete ska anses vara lämpligt om det 

ligger inom dagpendlingsavstånd och resorna mellan arbetsplatsen och 

bostaden kan ske till en skälig kostnad. Detta gäller även 

- om det saknas allmänna kommunikationer till och från arbetet, men 

den sökande har tillgång till annat färdsätt eller  

 

- om arbetstiden kan förläggas så att arbetet ligger inom 

pendlingsavstånd och resorna mellan arbetsplatsen och bostaden kan 

ske till en skälig kostnad. 

 

Bostad 

 

Boende inom dag- eller veckopendlingsavstånd 

 

10 § Om det senast vid tillträdet till arbetet finns möjlighet för den 

sökande att få tillgång till ett boende inom dagpendlingsavstånd från 

arbetsplatsen ska ett anvisat eller erbjudet arbete anses vara lämpligt 

även om den sökande inte dagligen kan resa mellan den ursprungliga 

bostaden och arbetsplatsen på ett godtagbart sätt. 

 

Familjebostad inom dagpendlingsavstånd 

 

11 § Om ett anvisat eller erbjudet arbete innebär att den sökande och 

dennes familj måste flytta, ska arbetet anses vara lämpligt om det går att 

räkna med att inom rimlig tid få en familjebostad inom 

dagpendlingsavstånd från arbetsplatsen. 

 

Arbetsinkomsten 

 

90 procent av dagpenningen 

 

12 § Om inkomsten i det anvisade eller erbjudna arbetet är lägre än 90 

procent av den fastställda dagpenningen för den sökande, ska arbetet 

inte anses vara lämpligt. 

 

Om det uppstår ökade levnadskostnader på grund av dubbel bosättning, 

ska den som beräknar inkomsten ta hänsyn till det.  

 

Avtal om annat arbete 

 

Godtagbara skäl att avvisa ett anvisat eller erbjudet lämpligt arbete 

 

13 § Om det finns ett avtal om ett annat arbete än ett anvisat eller 

erbjudet lämpligt arbete, är detta avtal ett godtagbart skäl att avvisa ett 
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anvisat eller erbjudet arbete endast om båda nedan angivna villkor är 

uppfyllda. 

 

a) Den sökande visar en skriftlig handling som styrker att ett avtal 

om en annan anställning hos en annan arbetsgivare har ingåtts 

vid tiden för anvisningen eller erbjudandet. 

 

b) Den avtalade anställningen ska tillträdas inom en månad räknat 

från anvisningen eller erbjudandet. 

 

Arbetskonflikt 

 

Varsel eller hot om konflikt 

 

14 § Ett anvisat eller erbjudet arbete ska anses vara lämpligt även om 

varsel om stridsåtgärder utfärdats, eller om arbetsplatsen på något annat 

sätt är hotad av konflikt. 

 

Olovlig stridsåtgärd 

 

15 § Om det pågår en olovlig stridsåtgärd på en arbetsplats och den 

sökande har svårigheter att godta ett anvisat eller erbjudet arbete på den 

arbetsplatsen på grund av: 

- den sökandes bekantskap med personer som omfattas av den 

olovliga stridsåtgärden 

- den sökandes lojalitet med den personal som omfattas av den 

olovliga stridsåtgärden, eller 

- av andra särskilda skäl, 

ska ett arbete där inte anses vara lämpligt. 

 

_______________ 

 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014, då Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2012:1) om lämpligt 

arbete upphör att gälla. 

 

 

 

 

På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens vägnar 

 

 

 

JAN-OLOF DAHLGREN 

                                                     Ulf Staffansson  


