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Ändrade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen 
Nedan redogörs för ändrade bestämmelser i lagen (1997:238) om arbetslöshetsför-
säkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring enligt 
SFS 2006:1546, 1547 och 1552. 

Ändringarna gäller från och med den 1 januari 2007 med ett undantag. Reglerna 
om successiv nedtrappning av ersättningsgraden (procentsatsen) för arbetslöshets-
försäkringens dagpenning gäller från och med måndagen den 5 mars 2007. 

Studerandevillkoret upphör 
Möjligheten att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning genom studier, studie-
villkoret, upphör den 1 januari 2007. Genom en övergångsbestämmelse gäller 
följande. 

Den som fullt ut har uppfyllt studerandevillkoret före den 1 januari 2007 får till-
godoräkna sig detta vid prövning av rätt till ersättning vid arbetslöshet vad gäller 
den första ersättningsperioden efter årsskiftet 2006/2007. Ansökan om rätt till 
ersättning måste ha kommit in till arbetslöshetskassan senast vid utgången av  
februari 2007. 

Arbetsvillkoret skärps 
Det arbetsvillkor som ska vara uppfyllt för rätt till arbetslöshetsersättning skärps 
från och med den 1 januari 2007. Rätt till ersättning vid arbetslöshet har den som 
under en ramtid av tolv månader före arbetslöshetens inträde haft förvärvsarbete i 
minst 6 månader och utfört arbete under minst 80 (tidigare 70) timmar per kalen-
dermånad. 

Alternativt ska man ha förvärvsarbetat i minst 480 (tidigare 450) timmar under  
en sammanhängande tid av 6 kalendermånader och utfört arbetet under minst 50 
(tidigare 45) timmar under var och en av dessa månader. 

Om för att uppfylla arbetsvillkoret kompletteras med tid då totalförsvarsplikt full-
gjorts eller föräldrapenningförmån erhållits ska, för att det alternativa arbetsvillko-
ret ska anses uppfyllt, minst 330 (tidigare 300) av de 480 (tidigare 450) timmarna 
avse förvärvsarbete under minst 4 kalendermånader som har utförts med minst 50 
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(tidigare 45) timmar under var och en av dessa månader. Under var och en av de 
återstående högst 2 månaderna ska man ha utfört förvärvsarbete, fullgjort total-
försvarsplikt eller fått föräldrapenningförmån under tid som motsvarar minst 50 
(tidigare 45) timmar. 

Den som har uppfyllt arbetsvillkoret före den 1 januari 2007 enligt bestämmelser-
nas äldre lydelse får tillgodoräkna sig detta vid prövning av rätt till ersättning vid 
arbetslöshet vad gäller den första ersättningsperioden efter årsskiftet 2006/2007. 

För den som bara delvis har uppfyllt arbetsvillkoret före den 1 januari finns sär-
skilda övergångsbestämmelser enligt punkterna 3–5 i SFS 2006:1546. 

Den överhoppningsbara tiden begränsas 
Den tid som vid prövningen av om arbetsvillkoret uppfyllts inte ska räknas in i 
ramtiden, den s.k. överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen, begränsas 
som huvudregel till högst 5 (tidigare 7) år. 

För den som karenstiden enligt 21 § ALF har börjat löpa före den 1 januari 2007 
får den överhoppningsbara tiden uppgå till högst sju år. Denna övergångsbestäm-
melse gäller såväl för den som vid årsskiftet 2006/2007 redan är inne i en ersätt-
ningsperiod som för den som då har rätt till ersättning och som har påbörjat men 
ännu inte hunnit uppfylla hela karensvillkoret. 

Den överhoppningsbara tiden begränsas inte för den som varit hindrad att arbeta 
till följd av att han/hon följt med sin maka/make vid dennes arbete i utlandet un-
der förutsättning att makans/makens arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att 
lönen utbetalas från Sverige, varvid med maka/make jämställs person med vilken 
den arbetshindrade sammanbor under förhållanden som liknar makars. 

Ersättningsgraden trappas successivt ned 
Nedanstående regler om successiv nedtrappning av ersättningsgraden (procentsat-
sen) för dagpenningen gäller från och med måndagen den 5 mars 2007. 

Arbetslöshetsersättningen (dagpenningen) är det belopp som motsvarar följande 
procentsatser av den arbetslöses tidigare dagsförtjänst under normalarbetstiden, 

— 80 procent från och med dag 1 till och med dag 200 av ersättningsperioden, 

— 70 procent från och med dag 201 till och med dag 300 av ersättningsperioden, 
och 

— 65 procent från och med dag 301 av ersättningsperioden. 

För en arbetslös som dag 300 av ersättningsperioden är förälder till barn under  
18 år ska sänkningen från 70 till 65 procent ske först från och med dag 451 av 
ersättningsperioden. 
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Vid prövning av med vilken procentsats ersättning ska beräknas ska en samord-
ning ske med dagar med aktivitetsstöd. Detta ska bara gälla dagar efter årsskiftet 
2006/2007. 

Om det innebär ett mer förmånligt utfall, ska dagpenningen till en arbetslös som 
under ersättningsperioden på nytt uppfyllt arbetsvillkoret och får ersättning under 
ytterligare en ersättningsperiod vara ett belopp som motsvarar 65 procent av den 
dagsförtjänst som låg till grund för ersättningen under den närmast föregående 
ersättningsperioden. 

I förordningen om arbetslöshetsförsäkring, ändrad genom SFS 2006:1552 framgår 
följande beträffande dagpenningens storlek. 

Högsta dagpenning är 680 kronor. (Bestämmelsen om”förhöjt belopp”, 730 kro-
nor för de första hundra dagarna, har upphört.) För den som har arbetat heltid 
under hela ramtiden (tolv månader) är lägsta dagpenning 320 kronor. För den som 
inte har arbetat heltid under hela ramtiden ska det lägsta beloppet minskas propor-
tionellt. 

Normalarbetstiden beräknas under hela ramtiden 
Normalarbetstiden ska beräknas på den genomsnittliga arbetstiden under ramtiden 
om tolv månader. (Tidigare var beräkningsperioden normalt sex månader.) 

När dagpenning, enligt vad som sagts ovan, utges med 65 procent av den tidigare 
dagsförtjänsten ska som normalarbetstid gälla den genomsnittliga arbetstiden en-
ligt det tidigare arbetsvillkoret. 

För den som karenstiden enligt 21 § ALF har börjat löpa före den 1 januari 2007 
ska, vid beräkning av normalarbetstiden under den första ersättningsperioden efter 
årsskiftet 2006/2007, tillämpas bestämmelsen om normalarbetstid i dess äldre 
lydelse — dvs. den redan fastställda normalarbetstiden ska fortsätta att tillämpas 
under återstoden av ersättningsperioden. 


