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Sammanfattning 

Det finns ca 355 000 som studerar på eftergymnasial nivå och tar 
studiemedel. Merparten är studenter vid universitet och högskolor. Det är 
många som behöver hitta ett sätt att försörja sig när vårterminen är slut, 
eftersom studiemedel inte betalas ut under juni och juli.

Det vanligaste sättet att försörja sig under sommaren är genom arbete. 
Många studenter har redan ett extrajobb vid sidan om studierna. Andra söker 
säsongsarbete eller sommarjobb. I båda fallen så påverkas arbetsmarknaden 
dock av coronapandemin: Timanställda studenter är ofta de första som får 
gå när butiker och restauranger förlorar kunder; Sommarjobben blir färre när 
efterfrågan inom många branscher är osäker eller minskar.

Den här rapporten är den första av två undersökningar, där SFS försöker 
ta reda på hur möjligheterna ser ut för högskolestudenter att försörja sig 
under coronapandemin sommaren och hösten 2020. I undersökningen har 
vi tillfrågat ett antal expertorganisationer hur de ser på arbetsmarknaden för 
sommarjobb för studenter.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det råder stor osäkerhet. Inom 
några branscher, som vård och omsorg samt inom trädgårdsnäringarna, 
finns det fler jobb. Men turist- och restaurangnäringen sticker ut som en 
bransch med betydligt mindre jobb än vanliga somrar. Allt som allt är jobben 
alltså färre än ett vanligt år. Det verkar som att de studenter som behöver ett 
sommarjobb för att försörja sig kan få det tufft.

Matilda Strömberg, 
ordförande, SFS

Simon Edström,
vice ordförande, SFS

Arbetsmarknaden för sommar- 
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För att ta reda på hur arbetsmarknaden ser ut för  
sommarjobb så har vi ställt följande frågor:
1. Hur ser arbetsmarknaden ut (i er sektor) sommaren 2020?
2. Brukar studenter på universitet och högskolor jobba i er sektor 
under sommaren, och tror ni att det blir fler eller färre 2020?
3. Kommer arbetsmarknaden (i er sektor) att påverkas ifall 
restriktionerna lättar innan sommaren?
4. Har ni några råd till de högskolestudernade som skulle vilja jobba 
 (i er sektor) under sommaren?

De aktörer som har besvarat enkäten är:
Almega
Arbetsförmedlingen
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LO
SKR
TCO
Visita

Svaren hittar du på nästkommande sidor.

Om undersökningen
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Hur ser arbetsmarknaden ut inom 
tjänsteföretagen sommaren 2020?
Just nu ser läget tufft ut med många anställda som är 
antingen permitterade eller varslade om uppsägning. 
Tjänstesektorn har påverkats rejält av coronakrisen 
till följd av att många undviker att gå på restaurang 
eller andra  personliga tjänster, samt på grund av att 
det finns restriktioner mot allmänna sammankomster 
och resor utomlands. Många industriföretag har 
också dragit ner på antalet konsulter och inhyrd 
personal. Inom vissa branscher är bilden mer 
blandad, till exempel inom IT och telekom där det 
finns företag som går extra bra nu till följd av att allt 
fler tjänstemän jobbar hemifrån och har behov av 
digitala lösningar för webbmöten mm. 

Samtidigt påverkas även IT-företag av en minskad 
efterfrågan på konsulter när företag i andra 
branscher skär ner kostnader. Förhoppningsvis 
kommer vi snart få se en uppgång i internationell 
handel och i privat konsumtion till följd av att 
smittspridningen minskar och regeringarna i Sverige 
och andra länder sätter in åtgärder för att starta 
upp ekonomin på nytt. Men läget är mycket osäkert 
framöver. 

Brukar studenter på universitet och högskolor 
jobba hos era medlemsföretag under sommaren, 
och tror ni att det blir fler eller färre 2020?
Ja, det är vanligt. Kunskapsintensiva tjänsteföretag 
inom teknik, IT, ekonomi och juridik m.m. 
rekryterar många studenter och tar emot många 
sommarjobbare från landets högskolor och 
universitet. Tyvärr kommer nog antalet sommarjobb 
bli betydligt färre 2020 än tidigare år. Därför är 
det positivt att regeringen har lagt förslag om att 
öka antalet sommarkurser, men man skulle också 

Almega
Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom
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kunna ge ekonomiska incitament till arbetsgivare att 
anställa studenter. 

Almega har tidigare lagt förslag om att Sverige 
borde ha ett studentmedarbetarsystem för att 
underlätta för studenter att komma i kontakt med 
framtida arbetsgivare. Nu är det än mer angeläget att 
politikerna börjar fundera i dessa banor.

Kommer arbetsmarknaden inom tjänstesektorn 
att påverkas ifall restriktionerna lättar innan 
sommaren?
Ja absolut. Men restriktionerna är bara en 
del av utmaningen, det handlar också om att 
konsumenterna måste våga konsumera och att 
arbetsgivarna kan återanställa och nyrekrytera. 
Det finns en risk att framtidstron är skadad 
och att en osäkerhet bromsar konsumtion och 
investeringar. Almega önskar därför att regeringen 
och samarbetspartierna tar fram en plan för återstart 
av ekonomin som får de ekonomiska hjulen att 
snurra igång på nytt. Tillfälligt sänkt tjänstemoms och 
långsiktigt sänkta arbetsgivaravgifter bör vara två 
hörnstenar i en sådan plan.

Har ni några råd till de högskolestudernade som 
skulle vilja jobba hos era medlemsföretag under 
sommaren?
Ge inte upp! Fortsätt söka jobb, det har ett 
egenvärde bland annat genom att det bygger 
kontakter som kan komma till nytta senare. Det 
finns jobb därute, trots att krisen är djup nu så är det 
många kunskapsintensiva tjänsteföretag som länge 
haft svårt att hitta den kompetens de söker. Antalet 
lediga platser har varit rekordhögt de senaste åren, 
fortfarande finns det en hel del tomma stolar att fylla. 



Hur ser arbetsmarknaden ut sommaren 2020?
Vi har tagit fram två scenarier för hur arbetsmarknaden kan 
utvecklas framöver. Det första baseras på att smittspridningen 
avtar andra kvartalet. Det skulle innebära att arbetslösheten så som 
Arbetsförmedlingen mäter den uppnår 11 procent i juli för att sedan 
minska. Det andra scenariot baseras på ett mer utdraget förlopp där 
arbetslösheten är som högst i september, 14 procent, för att sedan 
sjunka därefter. 

Hur bedömer ni möjligheterna för studerande vid universitet och 
högskolor att hitta sommarjobb 2020 jämfört med tidigare år?
Hur arbetsmarknaden ser ut i sommar beror på hur långvarig krisen 
blir. Finns det möjlighet att resa och röra sig i Sverige kan efterfrågan 
på arbetskraft öka. 

Hur bedömer ni att arbetsmarknaden kommer att påverkas ifall 
restriktionerna lättar innan sommaren?
Som det ser ut nu finns det fler personer än förra året som står 
till arbetsmarknadens förfogande. Samtidigt har efterfrågan på 
arbetskraft minskat i många näringsgrenar. Det innebär att det blir 
tuffare i konkurrensen om jobben som det ser ut just nu. Detta kan 
dock förändras beroende på hur långvarig krisen blir. Det finns dock 
fortfarande behov av personal inom vissa yrkesområden; exempelvis 
inom vård och omsorg men gröna näringar har också flaggat om 
behov av arbetskraft.

Har ni några råd till de högskolestuderande som söker 
sommarjobb denna sommar?
För att öka jobbchanserna kan man exempelvis söka jobb över ett 
bredare område yrkesmässigt.  

Arbetsförmedlingen
Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker
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”det blir  
tuffare i  
konkurren-
sen om  
jobben som 
det ser ut 
just nu”
Sandra Offesson,  
Arbetsförmedlingen
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Hur ser arbetsmarknaden ut sommaren 2020?
Trädgårdsmästarna anpassar odlingar till hur de bedömer marknaden och 
sina möjligheter att producera och leverera. Arbetskraftstillgången är då en 
viktig parameter. Det finns en tydlig efterfrågan på svenskproducerat vilket 
är mycket positivt, men en del frågetecken omkring arbetskraftstillgången 
och dess erfarenhet som påverkar möjligheterna att producera. 

Ett normalt år brukar omfatta närmare 23 000 säsongsarbetare i jordbruk/
trädgårdsnäringarna (varav ca 9 000 inom trädgårdsbranscherna) och 
uppemot 5000 skogsplantörer. Bedömningen för en månad sedan var att 
det saknades 8000 (5000 i trädgård och 3000 skogsplantörer), idag är 
läget bättre men jag har inte någon dagssiffra.

Brukar studenter på universitet och högskolor jobba inom de gröna 
näringarna under sommaren, och tror ni att det blir fler eller färre 2020?
Det är snarare en del studenter från SLU som har ett primärt intresse att 
bygga erfarenhet och kontakter i sektorn inför sin examen som vi ser, men 
det kan vara så att arbetsmarknadsläget har utökat kretsen något. 

Kommer arbetsmarknaden inom de gröna näringarna att påverkas ifall 
restriktionerna lättar innan sommaren?
Nej knappast, säsongen är förberedd genom plantering och sådder sedan 
tidigare och beställning av plantor så volymen arbete i företagen påverkas 
inte. Om restriktionerna hävs, vilket är på gång, så öppnar det möjligheter 
för utländsk erfaren arbetskraft att komma till Sverige. Med bakgrund av 
Covid-19 hör vi att det finns viss osäkerhet att åka till Sverige och jobba. 
Om det nu kompletteras med oerfaren arbetskraft så krävs det mer 
personal för att hantera produktion och skörd igång.

Har ni några råd till de högskolestuderande som skulle vilja jobba inom 
de gröna näringarna under sommaren?
Var tidigt ute och fråga arbetsgivarna om de behöver säsongsarbetskraft. 
De plantor som planteras i skogen beställs året innan (ibland ännu tidigare) 
och måste planteras. Odlingar i övrigt planeras också långt i förväg för att 
kunna genomföras och då är arbetskraftsbehovet också estimerat.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Anders Johannesson
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Bedömningen 
för en månad  
sedan var att det 
saknades 8000 
säsongsarbetare 
i jordbruk/träd-
gårdsnäringarna.
Anders Johannesson,
Lantbrukarnas Riksförbund
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Hur ser arbetsmarknaden ut inom era sektorer sommaren 2020?
Många av våra branscher är hårt drabbade av permitteringar och uppsägningarna. 
Speciellt turist- och restaurangnäringen är hårt drabbade av detta. Inom vården 
och omsorgen är inte uppsägningar problemet utan snarare den osäkra och 
hårda arbetsbelastningen vilket kommer göra det knepigt för våra medlemmar att 
kunna ha semestrar.

De branscher som har utomhusarbete har det lättare och där kan det finnas 
behov av sommarjobbare. 

Brukar studenter på universitet och högskolor jobba inom era branscher 
under sommaren, och tror ni att det blir fler eller färre 2020?
Både ja och nej. Inom byggsektorn är det ovanligt med några andra 
sommarjobbare än de som studerar branschlinjerna. Vi har ingen statistik på 
hur många studenter från högskola och universitet som jobbar i våra branscher 
men vi kan ändå med säkerhet säga att det är främst i vård, handel och hotell- 
och restaurangnäringen som studenter i så fall arbetar. Vi är rätt säkra på att 
det kommer vara svårt att få sommarjobb inom dessa branscher då det är inom 
dessa som uppsägningar, konkurser och nedläggningar som dominerar. I den 
gröna näringen kan det finnas chanser till extrajobb.

Kommer arbetsmarknaden inom era branscher att påverkas ifall 
restriktionerna lättar innan sommaren?
Absolut. Om restriktionerna från myndigheterna lättas kommer många kunna 
återgå till arbetet men om det händer så kommer det innebära att de som har 
tillräckligt många LAS-dagar kommer gå före alla nya som eventuellt vill komma in 
på våra yrkesområden. 

Har ni några råd till de högskolestuderande som skulle vilja jobba inom era 
branscher under sommaren?
• gå inte med på konstiga, kreativa lösningar
• tacka nej till svartjobb, det är olagligt och kan innebära en hel del  
risker
• kolla upp om platsen du ska arbeta på har kollektivavtal, då ingår försäkringar 
för dig och det är tydligt reglerat vilka regler som gäller
• om arbetsplatsen inte har kollektivavtal, säkerställ att du är försäkrad om du 
skulle göra dig illa
• skriv anställningsavtal. Då blir det inga missförstånd

LO
Josefin Johansson, ungsekreterare

SFS

”det är främst i vård, han-
del och hotell- och  
restaurangnäringen som 
studenter i så fall arbetar. 
Vi är rätt säkra på att det 
kommer vara svårt att få 
sommarjobb inom dessa 
branscher då det är inom 
dessa som uppsägningar, 
konkurser och nedlägg-
ningar som dominerar.”

Josefin Johansson, 
LO
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Hur ser arbetsmarknaden ut inom kommunernas och regionernas 
verksamheter sommaren 2020?
Situationen är som bekant väldigt speciell och då speciellt inom många 
av våra medlemmars verksamheter som är direkt berörda som vård och 
äldreomsorg. Vi vet att det kommer att vara ett stort behov av personal i 
verksamheterna under sommaren då effekterna av pandemin kommer att 
påverka samhället en lång tid framöver. Trots detta kommer möjligheterna 
till sommarjobb vara mer begränsade än vanligt. Detta då det ställer 
stora krav på vårdkunskaper, kunskaper kring smitta och kunskaper 
kring skyddsutrustning för att arbeta i de sektorer som ofta anställer 
många ungdomar och studenter. Bland annat har alla kommuner beslutat 
att inte ta emot skolungdomar i några av dessa verksamheter inklusive 
barnomsorg. 

Gällande studenter på universitet och högskola så kommer det finnas 
möjligheter för läkar- och sjuksköterskestudenter. Många av dessa 
arbetar redan extra inom sjukvården, för övriga kommer det att vara större 
begränsningar än vanligt. 

Brukar studenter på universitet och högskolor jobba i kommunernas 
och regionernas verksamheter under sommaren, och tror ni att det blir 
fler eller färre 2020?
Vi vet att många av våra medlemmar anställer studenter på somrarna, 
men inte i vilken omfattning. Vi samlar in personalstatistik från samtliga 
verksamheter rörande samtliga anställda i november månad, och då ingår 
inte de personer som är inne i våra verksamheter på somrarna. 

Har ni några råd till de högskolestuderande som skulle vilja jobba inom 
kommunernas och regionernas verksamheter under sommaren?
Utöver de studenter som studerar inom relevanta områden så tror jag 
tyvärr att det är svårare än vanligt i år pga. faktorerna ovan men är man 
intresserad så ska man kolla kommunens/regionens hemsida och se 
var man kan höra av sig för att få mer information. Det kan variera mellan 
olika kommuner/regioner där vissa kommuner anställer och kortutbildar 
medarbetare i äldreomsorgen över sommaren. 

Sveriges kommuner och  
regioner (SKR)
Tor Hatlevoll, förhandlingssektionen, avdelningen för arbetsgivarpolitik
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Hur ser arbetsmarknaden ut inom era branscher sommaren 2020?
Coronapandemin har påverkat olika branscher och sektorer på olika sätt 
vilket gör det omöjligt att ge ett generellt svar. Inom exempelvis handel, 
hotell- och restaurang och annan service ser vi höga varselnivåer medan 
det finns en fortsatt hög efterfrågan inom vård och omsorg. 

Brukar studenter på universitet och högskolor jobba inom era 
branscher under sommaren och tror ni att det blir fler eller färre 
2020?
TCO-förbundens branscher erbjuder normalt sett inte en omfattande 
förekomst av sommarjobb för studenter, eftersom flertalet jobb 
kräver både utbildning och erfarenhet. Samtidigt kan jag tänka mig 
att det från studenterna även finns en efterfrågan på sommarjobb där 
utbildningskraven inte nödvändigtvis ligger i linje med den utbildning man 
läser.

När det gäller praktik eller annat arbete som ligger i linje med 
utbildningen kan tillgången minska i de branscher där man idag arbetar 
hemifrån i stor utsträckning – då blir det svårare att handleda och lära 
upp praktikanter och sommarjobbare. För de studenter som läser en 
vårdutbildning kan det vara lättare att hitta ett sommarjobb i linje med 
utbildningen.

Kommer arbetsmarknaden inom era branscher att påverkas ifall 
restriktionerna lättar innan sommaren?
Många av de branscher som normalt brukar erbjuda extra- och 
sommarjobb som t.ex. handels eller hotell- och restaurang är idag hårt 
drabbade av restriktionerna vilket gör tillgången väldigt osäker – även om 
restriktionerna lättar innan sommaren.

Har ni några råd till högskolestuderande som skulle vilja jobba i era 
branscher under sommaren?
Eftersom osäkerheten är så stor blir det än viktigare att tänka brett när 
man söker sommarjobb. Det kan till exempel med anledning av Covid-19 
finnas behov av stödjande personal inom vården – även för den som inte 
har en vårdutbildning.

TCO
Sofia Hylander, utredare
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Hur ser arbetsmarknaden ut inom besöksnäringen sommaren 2020?
Tyvärr väldigt svag i rådande läge. Redan har över 30 000 personer 
varslats om uppsägning eller blivit av med sin anställning.

Brukar studenter på universitet och högskolor jobba inom 
besöksnäringen under sommaren, och tror ni att det blir fler eller 
färre 2020?
Det är vanligt. Jag har ingen uppgift om exakt hur många sommarjobbare 
som annars studerar på högskola eller universitet, men klart är att 
omkring 25 000 sommarjobb inom besöksnäringen just nu är hotade.

Kommer arbetsmarknaden inom besöksnäringen att påverkas ifall 
restriktionerna lättar innan sommaren?
Absolut. Det akuta läget inom besöksnäringen beror till stor del på just 
restriktionerna och skulle dessa lättas så skulle det ha stor betydelse. 
Om restriktioner för både turism från utlandet och dessutom för resande 
inom landet skulle kvarstå skulle det få oerhört stora konsekvenser.

Har ni några råd till de högskolestuderande som skulle vilja jobba 
inom besöksnäringen under sommaren?
Tyvärr inte. Besöksnäringen är en näring med stor betydelse och 
potential både vad avser sommarjobb och karriär, men just nu är läget 
lite för oklart för att kunna ge några konkreta råd.

Visita
Carl Johan Swanson, Kommunikationschef
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SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och 
högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans samlar 
ungefär 340 000 studenter.

SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas och studenternas 
intressen. SFS representerar studenter med olika förutsättningar och 
från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för 
studentgruppen i sin helhet. 

Kontakt: sfs@sfs.se
Ansvarig utredare: Sebastian Lagunas Rosén 

Om SFS
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