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Sveriges förenade studentkårer (SFS) är inte remissinstans, men vill ändå lämna synpunkter 

på remissen av En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring Ds 2022:28. SFS är en 

sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett 

femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 380 000 studenter och 

doktorander.  

 

Allmänna synpunkter rörande arbetslöshetsförsäkringen 

Många studenter arbetar vid sidan av studierna, vilket gör att en del kvalificerar sig för 

arbetslöshetsersättning om de blir arbetslösa efter studietiden. Många har dock svårt att nå 

upp till villkoren, då de arbetat för lite eller haft för låg inkomst. 

Studenter upplever ofta oro och stress över den ekonomiska osäkerhet som kan uppstå i 

övergången från studier till arbete. Personer med högskoleutbildning har i regel en hög 

etableringsgrad och god ställning på arbetsmarknaden, men det finns i nuläget en onödigt 

stark press att börja arbeta i direkt ansutning efter examen. Det ger upphov till två risker: 

● Studierna blir lidande av att studenter påbörjar intensivt arbetssökande under 

utbildningens slutskede, 

● Studenterna tar jobb under deras kvalifikationsnivå 

Individer som tar ett arbete under sin kvalifikationsnivå riskerar att fastna i jobb med dålig 

matchning och det är ofta negativt för individens livsinkomster (men även samhället i stort).  

SFS anser därför att det på sikt bör införas ett nytt studerandevillkor i a-kassan. Till skillnad 

från det studerandevillkor som fanns före 2007, så bör det nya villkoret enbart rikta sig mot 

studerande vid eftergymnasial nivå. Det skulle göra stödet mer samhällsekonomiskt hållbart. 

SFS har utvecklat detta i sitt remissvar på Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen 

(SOU 2020:37). 

 

  

https://sfs.se/wp-content/uploads/2020/10/SFS-remissvar-Ett-nytt-regelverk-fo%CC%88r-arbetslo%CC%88shetsfo%CC%88rsa%CC%88kringen-SOU-2020-37.pdf
https://sfs.se/wp-content/uploads/2020/10/SFS-remissvar-Ett-nytt-regelverk-fo%CC%88r-arbetslo%CC%88shetsfo%CC%88rsa%CC%88kringen-SOU-2020-37.pdf


 

Fortsatt lättnad i arbetsvillkoret 

SFS tillstyrker förslaget om en fortsatt lättnad i arbetsvillkoret. 

SFS bedömer att fler studenter kan kvalificera sig för arbetslöshetsersättning med det nya 

villkoret, vilket är positivt. De flesta studenter kommer dock ha svårt att kvalificera sig även 

framöver.  

Lättnaden i arbetsvillkoret innebär att det krävs färre arbetade timmar för att kvalificera sig 

för arbetslöshetsersättning. Enligt de nya reglerna ska den sökande ha arbetat i minst sex 

månader i en omfattning av minst 60 timmar i månaden, alternativt arbetat minst 420 

timmar och minst 40 timmar varje månad. 

Det krävs alltså 15 timmar i veckan för att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning med de 

nya reglerna, vilket fortfarande är svårt för många studenter att klara av. 48 % av 

studenterna jobbar vid sidan av studierna. Av dessa arbetar ca 30 % mer än 10 timmar i 

veckan, varav de flesta ligger i det nedre spannet. Uppskattningsvis rör det sig om ca 10 % 

som arbetar mer än 15 timmar i veckan, vilket skulle motsvara 5 % av hela 

studentpopulationen. 

 

 

Diagram: Antal arbetade timmar bland de 48 % av studenterna som jobbar vid sidan om 

studierna. Källa: CSN rapport Studerandes ekonomiska och sociala situation 2020. 

 

  



 

Övriga förslag 

SFS har inga synpunkter på övriga förslag i remissen då de inte bedöms ha några väsentliga 

konsekvenser för studenter vid universitet och högskolor. 
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