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Infoblad om a-kassa efter studier 
Söka a-kassa efter studier 

När du studerar ses du som studerande och inte som arbetssökande. Den generella 
regeln är att studierna ska vara avslutade innan du kan få ersättning. Har du frågor är 
det alltid en god idé att kontakta oss.  

För att kunna få ersättning från a-kassan 
krävs det att dina studier är avslutade eller 
att du definitivt hoppat av.  

Heltidsstudier är överhoppningsbart  
Heltidsstudier som är avslutade eller som 
du har hoppat av är vanligtvis 
överhoppningsbara. Det innebär att det är 
sådan tid som vi hoppar över och går 
längre bakåt i tiden för att hitta arbete. För 
att tiden ska vara överhoppningsbar krävs 
följande:  

 Att du är 25 år när studierna 
avslutas…  

 … eller att du arbetat minst fem 
månader heltid innan dina du 
påbörjade dina studier, om du är 
under 25 år när studierna avslutas.  

 Att du inte arbetat tillräckligt för att 
arbeten ska vara 
tillgodoräkningsbart i ett 
arbetsvillkor, det vill säga 50 eller 
80 timmars arbete.   

Det är bara heltidsstudier eller flera 
deltidsstudier som motsvarar heltid som vi 
kan hoppa över. Tid där du läst en kurs på 
50 % kan aldrig hoppas över.  

Sommaruppehåll i studierna 
Mellan två terminer ses du fortfarande som 
studerande eftersom dina studier inte är 
avslutade. Sommarmånaderna är istället 
överhoppningsbara så länge arbetet i 
månaden inte är tillgodoräkningsbart i ett 
arbetsvillkor.  

Kvarvarande studier och restpoäng 
Har du poäng kvar eller studiemoment 
kvar kan du ansöka om att få studera klart 
under tiden med a-kassa. Tänk på att 
studiemomenten inte får vara för 
omfattande för att du ska kunna få 

fortsätta läsa detta. Du läser mer om 
villkoren i informationsbladet studier med 
a-kassa. Du ansöker om att få studera 
under arbetslösheten via e-tjänster på 
Mina sidor. 

Tänk på att du inte får ha något studiestöd 
från CSN under tiden. Du måste ha 
avregistrerat denna när du söker 
ersättning.  

Handlingar att skicka in  
När du har avslutat studier skickar du in ett 
studieintyg. Det gör du under e-tjänster på 
Mina sidor. Har du hoppat av dina studier 
behöver vi även ett avregistreringsbevis 
eller liknande från skolan.  

Är det så att du vill fortsätta studera måste 
du ansöka om att få göra detta i samband 
med a-kassa. Du skickar in ansökan från 
e-tjänster på Mina sidor. Se även 
informationsbladet om studier i samband 
med a-kassa.  

Kontakta oss 
Har du frågor och eller funderingar kring 
studier och a-kassa? Ta då kontakt med 
oss så ska vi hjälpa dig. Vi finns 
tillgängliga på telefon 08-613 75 60. Du 
kan också skriva ett meddelande från 
Mina sidor.  


