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Veckostatistik vecka 22 
1 Sammanfattning  

• Totalt under veckorna 1 till och med 20 har det kommit in ungefär 
73 000 fler ansökningar om ersättning jämfört med samma period 
2019. 

• Antalet ersättningstagare fortsätter vara högre än under samma 
period 2019. Under vecka 14 till 17 betalades det ut ungefär 80 till 
115 miljoner mer i ersättning än under samma veckor 2019. 

2 Fler ansökningar om ersättning i år jämfört med 
förra året 

Totalt under veckorna 1 till och med 20 har det inkommit ungefär 73 000 
fler ansökningar om ersättning 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. 
Tabell 1 visar antal ansökningar om ersättning uppdelat på 
arbetslöshetskassorna.  

Figur 1: Totalt antal ansökningar om ersättning 2019 och 2020 

Källa: Sveriges a-kassor 
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Tabell 1: Antal ansökningar om ersättning per arbetslöshetskassa 

Arbetslöshetskassa 201918 202018 201919 202019 201920 202020 
Akademikernas 392 756 277 885 262 537 
Alfa 572 1985 685 2 200 595 1 724 
Byggnadsarbetarnas 89 269 108 308 119 245 
Elektrikernas 10 55 9 55 17 39 
Fastighets 59 136 58 169 61 103 
Finans- och 
Försäkringsbranschens 

36 55 29 51 15 28 

GS 43 101 50 109 29 54 
Hamnarbetarnas 0 7 0 4 3 0 
Handelsanställdas 203 642 196 769 172 568 
Hotell- och 
restauranganställdas 

190 1191 203 1 409 172 914 

IF Metalls 205 799 193 815 188 534 
Journalisternas 12 36 9 38 8 23 
Kommunalarbetarnas 580 1 161 584 1 508 485 1 017 
Ledarnas 61 137 47 121 30 73 
Livsmedelsarbetarnas 37 67 29 93 27 64 
Lärarnas 57 86 44 109 52 80 
Pappersindustriarbetarnas 6 7 2 9 2 13 
Sekos 62 161 54 268 46 150 
Småföretagarnas 104 313 93 348 73 274 
STs 40 88 24 88 20 57 
Sveriges arbetares 8 29 2 22 9 17 
Säljarnas 6 39 17 49 5 29 
Transportarbetarnas 101 403 114 464 92 266 
Unionens 783 2097 607 2326 541 1454 
Vision 121 129 87 191 76 125 
Total 3 777 10 749 3 521 12 408 3 099 8 388 

Källa: Sveriges a-kassor 
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3 Antalet ersättningstagare och utbetald ersättning 
har varit högre än under samma period förra året 

Det finns åtminstone tre till fyra veckors fördröjning innan vi kan se 
eventuella förändringar i den statistik som rör ersättningstagare och utbetald 
ersättning. Därför redovisas tid som ligger några veckor bakåt i tiden. Om 
genomströmningstiderna hos arbetslöshetskassorna blir längre som ett 
resultat av det ökade inflödet är det troligt att fördröjningen i statistiken blir 
längre. 

Figur 2 visar att antalet ersättningstagare under vecka 11 till 17 varit högre 
än under samma period förra året. Antalet ersättningstagare ser ut att ha 
minskat något mellan vecka 16 och 17, 2020. Detta är troligen ett resultat av 
längre genomströmningstider – tiden från den första veckan då en person 
markerat arbetslös på sin tidrapport och första utbetalning – vilket gör att vi 
inte kan se alla individer som ansökt om ersättning för denna vecka. Det är 
alltså inte troligt att minskningen mellan vecka 16 och 17 är ett resultat av 
ett minskat antal ansökningar om ersättning. Figur 3 visar vidare att det 
under vecka 14 till 17 betalats ut ungefär 80 till 115 miljoner mer i 
ersättning än under samma veckor förra året.  
 

Not: Figuren visar antalet ersättningstagare som fått ersättning för vecka 11 till 17 
2019 och 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

 

Figur 2: Antal ersättningstagare 



 

 

 

 
 

 

PM 
  4 (5) 
 
  
 

 

Not: Figuren visar hur mycket ersättning (i miljoner kronor) som betalats ut under 
vecka 11 till 17 2019 och 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

4 Antalet beslut angående företagare är något lägre 
än tidigare veckor 

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 4 visar att antalet tagna beslut om vilande företag har minskat under 
de senaste veckorna. Vecka 19 och 20 var antalet tagna beslut dessutom 
lägre än antalet under samma veckor förra året. Figur 5 visar att antalet 
beslut för arbetssökande som tidigare varit företagare varit högre under 
2020. Antalet beslut minskade dock mellan vecka 19 och 20.   

Figur 3: Utbetald ersättning 
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Not: Figuren visar antalet tagna beslut om vilande företag under vecka 15 till 20 
2019 och 2020. 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 15 till 20 2019 och 2020. Beslutet kan avse en annan vecka 
än den beslutet fattades. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

5 Nästa veckorapport 
Nästa veckorapport publiceras på iaf.se/statistik den 1 juni.  
Frågor kring statistikinnehållet kan skickas till statistik@iaf.se 

Figur 4: Antal nya beslut om vilande företag 

Figur 5: Antal beslut för arbetssökande som tidigare varit företagare 
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