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Veckostatistik vecka 19 
1 Sammanfattning  

• Ersättningsärenden fortsätter att öka hos arbetslöshetskassorna. 
• Antalet ansökningar hos arbetslöshetskassorna har varit avsevärt 

mycket högre de senaste veckorna, än samma veckor 2019. 
• Antalet nya beslut om vilande företag minskade avsevärt mellan 

vecka 15 och 16. Antalet har hittills varit högre än under samma 
veckor 2019. 

• Arbetslöshetskassorna tagit något fler beslut om återkrav under 
vecka 12 till 14 under 2020 jämfört med samma veckor 2019. 

2 Ansökningar om ersättning 
Totalt under veckorna 1 till och med 17 har det inkommit ungefär 52 000 
fler ansökningar om ersättning än jämfört med samma period 2019. I figur 1 
nedan syns att antalet ansökningar generellt har legat något högre under hela 
2020 jämfört med samma period 2019. En tydlig ökning kan dock ses från 
och med vecka 12. Under vecka 14 ökade ansökningarna markant. En 
möjlig förklaring till detta kan vara att ett månadsskifte inföll den veckan. I 
statistiken nedan redovisas antalet ansökningar och inte unika personer. Den 
sista redovisade veckan (vecka 17) underskattas något, då den inte 
inkluderar hela veckans ansökningar. Figur 2 visar procentuell förändring i 
inflödet av ersättningsärenden mellan 2019 och 2020. Där kan vi se att flera 
arbetslöshetskassor haft en procentuell ökning i inflödet på över 200 procent 
under vecka 12 till 17.  
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Figur 1: Totalt antal ansökningar om ersättning 2019 och 2020 

Källa: Sveriges a-kassor. 

Figur 2: Procentuell förändring av inflödet av ersättningsärenden 
mellan 2019 och 2020 

Not: Figuren visar procentuell förändring mellan 2019 och 2020 för vecko-
intervallen 9-11, 12-14, 15-17 och 12-17. Hamnarbetarnas har haft få ärenden i 
veckan under både 2020 och 2019 och därför får ökningen i inflödet stort 
genomslag. Källa: Sveriges a-kassor. 
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Tabell 1: Antal ansökningar om ersättning per arbetslöshetskassa. 

Arbetslöshetskassa 201915 202015 201916 202016 201917 202017 
Akademikernas 269 615 226 725 212 629 
Alfa 689 2 273 500 2 541 549 2 192 
Byggnadsarbetarnas 138 247 111 313 90 274 
Elektrikernas 11 37 12 35 9 26 
Fastighets 61 154 55 152 46 118 
Finans- och 
Försäkringsbranschens 

24 28 18 44 15 29 

GS 24 66 36 96 39 94 
Hamnarbetarnas 2 10 1 8 2 6 
Handelsanställdas 174 691 147 824 176 756 
Hotell- och 
restauranganställdas 

149 1 356 126 1 408 136 1 380 

IF Metalls 197 664 141 660 172 663 
Journalisternas 11 32 4 48 12 20 
Kommunalarbetarnas 518 1 158 460 1 276 477 1 180 
Ledarnas 29 79 29 92 20 100 
Livsmedelsarbetarnas 34 76 31 88 22 90 
Lärarnas 34 133 33 114 42 94 
Pappersindustriarbetarnas 4 5 2 4 5 7 
Sekos 74 164 37 164 45 138 
Småföretagarnas 71 429 47 499 60 367 
STs 24 47 36 62 28 65 
Sveriges arbetares 1 33 3 41 4 25 
Säljarnas 7 32 6 30 5 42 
Transportarbetarnas 101 479 83 539 76 418 
Unionens 517 1 661 428 1 988 484 1 824 
Vision 73 138 70 157 72 161 
Total 3236 10 607 2 642 11 908 2 798 10 698 

Källa: Sveriges a-kassor. 
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3 Antalet ersättningstagare och utbetalt 
ersättningsbelopp 

Figur 3 visar att antalet individer som fått ersättning utbetald under 2020 är 
fortsatt högre än under 2019. De stora avvikelser vi kan se under vecka 13 
och 17 2020 är en följd av att utbetalningarna i vissa fall grupperas kring 
den 25:e.  I figur 4 kan vi se samma utveckling avseende hur mycket 
ersättning som betalats ut. 

 

 

Not: Figuren visar antalet ersättningstagare som fått ersättning utbetald under 
vecka 13 till 17 2020 respektive 2019. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas.  

Figur 3: Antal ersättningstagare 
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Not: Figuren visar hur mycket ersättning (i miljoner kronor) som betalats ut under 
vecka 13 till 17 2020 respektive 2019. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

 

4 Vilande företag 
En företagare kan söka och under tid med arbetslöshetsersättning behålla sitt 
företag. Ersättning ges då under förutsättning att företaget lagts vilande. Att 
företaget lagts vilande innebär att det inte längre vidtas några åtgärder i 
företaget, men företaget finns fortfarande kvar i den sökandes ägo. Företaget 
kan ha bedrivits exempelvis som ett aktiebolag eller som en enskild 
näringsverksamhet med eller utan inregistrerad firma. 

Figur 5 visar att antalet beslut om vilande företag minskade avsevärt mellan 
vecka 15 och 16. Antalet har hittills varit högre än under samma veckor 
2019. Enligt figur 6 fortsätter arbetslöshetskassorna ta fler beslut angående 
företagare jämfört med 2019. Besluten kan avse en annan vecka än den 
vecka beslutet fattades. 

  

Figur 4: Utbetald ersättning 
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Not: Figuren visar antalet tagna beslut om vilande företag under vecka 12 till 16 
2020 respektive 2019. Beslutet kan avse en annan vecka än den beslutet fattades. 
Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Not: Figuren visar antalet tagna beslut för arbetssökande som tidigare varit 
företagare under vecka 12 till 16 2020 respektive 2019. Beslutet kan avse en annan 
vecka än den beslutet fattades. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Figur 5: Antal nya beslut om vilande företag 

Figur 6: Antal beslut för arbetssökande som tidigare varit företagare 
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5 Återkrav av felaktigt utbetald ersättning 
För att följa arbetslöshetskassornas förmåga att upprätthålla sin kontroll av 
utbetalningarna tittar vi på om de fortsatt beslutar om återkrav. När 
arbetslöshetsersättning har blivit felaktigt utbetald ska arbetslöshetskassorna 
kräva tillbaka den felaktiga ersättningen. Varje år beslutar kassorna om 
återkrav mellan 100-130 miljoner kronor. 

Figur 6 visar att arbetslöshetskassorna tagit något fler beslut om återkrav 
under vecka 12 till 14 under 2020 jämfört med samma veckor 2019. 
Skillnaden är troligen ett resultat av ett större antal ersättningstagare. 
Figuren visar också att antalet tagna beslut minskat allteftersom. Under 
vecka 15 och 16 var antalet tagna beslut färre än samma veckor under 2019. 
Under vecka 16 tog arbetslöshetskassorna beslut om återkrav för 481 
personer. Samma vecka 2019 togs 728 beslut. Figur 7 visar att det 
återkrävda beloppet varit något högre under vecka 12 till 15 2020 jämfört 
med 2019. Under vecka 16 var det återkrävda beloppet istället lägre än året 
innan. 

Figur 6: Antal återkrav  

Not: Figuren visar antalet tagna beslut om återkrav vecka 12 till 16 2020 
respektive 2019. Återkravet kan gälla en annan eller flera andra veckor. Källa: 
IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 
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Figur 7: Återkrävt belopp  

Not: Figuren visar hur mycket ersättning som återkrävts under vecka 12 till 16 
2020 respektive 2019. Återkravet kan gälla en annan eller flera andra veckor. 
Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

6 Nästa veckorapport 
Nästa veckorapport publiceras på iaf.se/statistik den 11 maj.  
Frågor kring statistikinnehållet kan skickas till statistik@iaf.se 
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