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Är det 
någon idé att 
vara med i a-kassan 
när du pluggar?
Ja, det är det. Om du har jobbat före studierna eller arbetar 
medan du studerar. Då kan du få pengar från a-kassan under 
tiden du söker jobb efter examen. 

A-kassan för dig med högskolepoäng

75 procent av alla som jobbar är med i a-kassan, och av de som blir  
arbetslösa får nästan alla ersättning. Försäkringen ger trygghet vid  
arbetslöshet, och handlingsfrihet för den som vill byta jobb.  
I Akademikernas a-kassa har över 700 000 personer valt att vara med  
för att försäkra sin lön om de skulle bli av med jobbet.

Har du som mål att ta minst 180 högskolepoäng? Då är vi a-kassan 
för dig. Hos oss kan du som är akademiker vara medlem hela  
arbetslivet - även om du byter jobb eller bransch. 

VI ÄR MÅNGA
Tillsammans är vi Sveriges största a-kassa med 700 000 medlemmar. 
Eftersom vi är många kan vi hålla avgiften låg.

BÅDE FÖRETAGARE OCH ANSTÄLLDA
Det är din utbildning som räknas - hos oss kan du vara med oavsett om du blir 
anställd eller startar eget.

DU ÄR TRYGGARE
Om du inte hittar jobb efter examen kan vi backa upp dig.

VARFÖR JUST AKADEMIKERNAS A-KASSA?

EXEMPEL: LÄRARSTUDENTEN LISA 

Lisa tar sin lärarexamen i januari 2019 och börjar söka jobb. Den första  
arbetslösa dagen registrerar hon sig på arbetsförmedlingen. Hon har varit 
medlem i Akademikernas a-kassa under studietiden och har både sommar-
jobbat och jobbat extra på helgerna. 

Hon har arbetat minst sex månader och mer än 80 timmar i varje månad de 
senaste åren och har därför rätt till ersättning från a-kassan eftersom hennes 
studietid kan hoppas över.

Det räcker att du jobbat minst 80 timmar i månaden 
i sammanlagt 6 månader (och har varit medlem i  
12 månader). Självklart räknas även sommar-  
och extrajobb. En förutsättning för att få a-kassa  
är också att dina studier ska vara avslutade - att du 
är färdig eller har hoppat av.

Läs mer på akademikernasakassa.se/student

STANNA! 
Är du redan med i 

a-kassan sedan förut?  
Stanna då kvar  

under studierna!
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anledningar att vara 
med i a-kassan7

Du kan få pengar om du skulle bli av med jobbet. Du kan få upp 
till 910 kr per dag i 300 ersättningsdagar. För att få ersättningen 
baserad på din lön behöver du uppfylla medlems- och inkomst- 
villkoren.

Intygar att du har inkomst. Det händer att hyresvärdar och banker 
vill ha intyg på att du är med i a-kassan för att hyra ut bostäder eller 
bevilja lån.

Du kan känna dig trygg. Om det inte går som du tänkt dig på  
arbetsmarknaden kan du ändå sova gott om natten – a-kassan  
backar upp dig.

Du kan få fackets inkomstförsäkring. I förbundets avgifter kan det 
ingå en inkomstförsäkring (fråga ditt förbund) som täcker upp till 
80 procent av hela lönen. Den gäller bara om du är med i a-kassan.

Du är solidarisk. Även om du själv har jobb så hjälper du andra, 
som just nu står utanför arbetsmarknaden, att få pengar när de 
behöver det. Och andra gör samma sak för dig om du någon gång 
skulle behöva a-kassa.

A-kassan är inte vinstdrivande. Fler medlemmar betyder inte vinst 
för oss, det betyder att vi kan fortsätta ha låg avgift. Vi rekryterar 
inte för att tjäna pengar. A-kassan är också politiskt obunden. Målet 
är att ge ekonomiskt stöd för dem utan jobb, via pengar från staten 
och medlemmarna.

Viktig för samhället och välfärden. Med a-kassan som tillfällig 
inkomst ska man ha möjlighet att fokusera på att hitta nytt jobb – 
grunden för en dynamisk arbetsmarknad.
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@akademikernas akademikernasakassa.se/blimedlem

Att ha hemförsäkring är givet.  
Att försäkra lönen genom att vara 
medlem i a-kassan borde vara 
lika självklart. Då är du trygg 
om det inte går som du tänkt dig 
på arbetsmarknaden. Så gå med 
direkt när du börjar jobba - eller 
stanna kvar som medlem under 
studietiden om du redan är med 
sedan förut.



VAD GÄLLER FÖR ATT FÅ ERSÄTTNING?
För att kunna få arbetslöshetsersättning måste du ha jobbat. Du ska ha 
arbetat minst 80 timmar per månad i sammanlagt 6 månader före arbets-
lösheten. Även kortare anställningar som sommarjobb och extrajobb på 
helger räknas med.* Det här kallas för arbetsvillkor.

För att ersättningen ska baseras på din lön måste du ha varit medlem i 
minst 12 månader och under medlemstiden uppfyllt arbetsvillkoret. Om 
du har varit med kortare tid kan du få ett lägre belopp som endast base-
ras på din arbetstid. Maxersättning är 910 kronor de första 100 dagarna, 
sedan 760 kr.

” 310 ISTÄLLET FÖR 910 KR
Jag hade jobbat heltid i fem år innan mina  
studier, men valde att gå ur a-kassan när jag  
började plugga för att spara in avgiften. När jag 
var klar efter tre år tog det mig tyvärr sju  
månader att hitta ett jobb. Under den tiden  
kunde jag ha fått 910 kr om dagen istället för 
310 kr om jag istället stannat kvar - a-kassan 
skulle ha baserats på lönen från mitt tidigare 
heltidsjobb. Ett dyrköpt misstag.

*80 timmar per månad under sex månader är huvudregeln. Har du arbetat sammanlagt 480 
timmar, minst 50 timmar per månad under sex sammanhängande månader kan du ha rätt 
till ersättning enligt alternativregeln. Läs mer på akademikernasakassa.se.

BLI MEDLEM
i Akademikernas a-kassa

HAR DU FRÅGOR??

Besök vårt frågeforum på forum.akademikernasakassa.se

akademikernasakassa.se
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Sveriges största a-kassa

Få upp till 910 kr i ersättning per dag

För dig med högskolepoäng

Skydda inkomsten du hade före/under studierna

ARBETE FÖRE STUDIERNA RÄKNAS OCKSÅ
Alla månader som du har arbetat 80 timmar eller mer räknas med. Har 
du arbetat mindre än 80 timmar eller inget alls får studierna hoppas över 
om de avslutats efter att du fyllt 25 år eller om du arbetat heltid i minst 
5 månader före studierna. Har du studerat på deltid får studierna inte 
hoppas över.

Dina studier måste vara avslutade eller definitivt avbrutna för att du ska 
ha rätt till ersättning. Därför kan du inte få ersättning under sommarlov 
eller andra studieuppehåll.  
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@akademikernas ? Frågor? Besök forum.akademikernasakassa.se

Fackförbund
+

Akademikernas  
a-kassa

=
inkomstförsäkring

KOM IHÅG - BÅDA TVÅ BEHÖVS!

Har du en inkomstförsäkring hos ditt fackförbund? Den 
kan ge dig 80 procent av lönen om du skulle bli arbetslös.

Kom bara ihåg att du behöver vara med i Akademikernas 
a-kassa också för att inkomstförsäkringen ska gälla.


