
 

Bra att tänka på när du blir arbetslös 
 

 

• Skriv in er på Arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen! 

Det är viktigt att anmäla sig till Arbetsförmedlingen vid första arbetslösa dagen. Då kan du få 

a-kassa redan från första dagen. När du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen den första 

dagen du är arbetslös behåller du också din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Du behöver inte gå till ett kontor. Skriv in dig på Arbetsförmedlingens webbplats med e-

legitimation din första arbetslösa dag och boka planeringssamtal med en arbetsförmedlare. 

 

 

• Gå med i a-kassa! 

A-kassa är ett system som ger dig ersättning vid arbetslöshet, det är försäkringar som träder in 

om din inkomst försämras eller försvinner. Att vara medlem i a-kassa innebär att man betalar 

en summa varje månad, för att försäkra sin inkomst. Vilken a-kassa man ska välja beror på 

yrke och bransch.  

 

Efter du har skrivit in dig på Arbetsförmedlingen kan du ansöka om a-kassa redan första 

arbetslösa dagen, om du uppfyller villkoren. För att få den högre inkomstrelaterade 

ersättningen från a-kassa krävs det att du har varit medlem i minst ett år före arbetslösheten. 

Det krävs även att du har arbetat minst 6 månader under det året och minst halvtid (80h) varje 

månad. Ersättningen kan som mest utgöra 80 % av ens tidigare lön. Mer info på  
www.a-kassa.se/ 
 

Det finns även Alfa-kassan. Om man har arbetat i mer än 6 sammanhängande månader men 

inte varit medlem i någon a-kassa kan man ha möjlighet till arbetslöshetsersättning från Alfa-

kassan. Då får man enbart grundersättning. Hur mycket man får beror på ens inkomst under 

ett år. Mer info på www.alfakassan.se  

 

• Hur söker jag arbete? Var? 

Som arbetslös har du möjlighet till stöd från Arbetsförmedlingens handläggare. De matchar 

dig kontinuerligt mot arbete, samtidigt som det ligger på ditt ansvar att söka arbete.  

Du kan söka arbete på www.platsbanken.se, olika sociala medier som Facebook, Linkedin, 

Instagram och via appar. Exempel på Appar: Sommarappen, platsbanken, podcast, Transdev 

jobbApp. 

För mer info och stöd i din arbetslöshetssituation kan du ta hjälp av Arbetsförmedlingens 

hemsida. Där har du möjlighet till stöd via webbinarier, en personlig handläggare som hjälper 

dig att bli bättre på att söka jobb online.  

 

 

https://www.a-kassa.se/
https://www.a-kassa.se/
http://www.alfakassan.se/
http://www.platsbanken.se/


 

 

• Jag behöver hjälp med ersättning 

Om man behöver hjälp med ersättning via socialtjänsten (försörjningsstöd) och är 

arbetssökande kräver de att man kan uppvisa en planering med Arbetsförmedlingen. Man ska 

även visa att man har kontaktat arbetsgivare angående sommarjobb, visa vilka arbetsgivare 

man har kontaktat och hur.  

Om man har ett sommarjobb men inte klarar sig på lönen kan man eventuellt få 

kompletterande ekonomiskt stöd från socialtjänsten. Men det är utifrån ens inkomster och 

utgifter. 

Om man planerar att studera till hösten räknas denna sommar som ett sommarlov. Det innebär 

att föräldrarna har försörjningsansvar (tills man är 21 år). Finns det ett ekonomiskt hinder (att 

man inte får ekonomin att gå ihop) så får föräldrarna ansöka om försörjningsstöd.  

För mer information eller frågor – kontakta ungdomshandläggare för ekonomiskt bistånd. 

Måndag, onsdag och fredag kl. 10.00-12.00 Tel. 0950-166 00  

 

Tips från andra sajter  

Här har vi samlat länkar till andra företag och organisationer som tipsar om yrken, 

utbildningar och olika tester du kan göra. 

Lön   Jobbsafari - jämför din lön 

Skriva personligt brev  Jobbsafari - få hjälp att skriva personligt brev 

Utbildningar och yrken Allastudier.se - om utbildningar 

Framtid.se - om yrken 

Saco - om studier och yrken 

Studerasmart.nu - om utbildningar 

Söka jobb-tips  Academic work - tips när du söker arbete 

Nätverk för nyanlända Yrkesdörren 

Mitt Livs Chans 

Tester Adecco - verktyg för större arbetsglädje 

Framtid.se - testa din personlighet 

Jobbsafari - vilken personlighetstyp är du? 

Jobbsafari - testa din stressnivå 

Saco - vilket arbete passar dig? 

https://www.jobbsafari.se/jaemfoer-din-loen
https://www.jobbsafari.se/textmaskinen
http://allastudier.se/
https://www.framtid.se/yrken
http://www.saco.se/studieval
http://www.studerasmart.nu/
https://www.academicwork.se/insights
http://www.yrkesdorren.se/
http://www.mittliv.com/se/
http://www.adecco.se/arbetsgladje/
https://www.framtid.se/test
https://www.jobbsafari.se/persontypstest
https://www.jobbsafari.se/stress
http://www.saco.se/vadpassarjagsom

