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Veckostatistik vecka 24 
 

Sammanfattning  
• Hittills i år har det kommit in ungefär 82 000 fler ansökningar om 

ersättning jämfört med 2019. Efter flera veckor av mycket höga 
nivåer, verkar antalet ansökningar ha stabiliserat sig på en något 
lägre nivå.  

• Antalet ersättningstagare fortsätter vara högre än under 2019.  
• De senaste veckorna betalades det ut ungefär 115 till 129 miljoner 

kronor mer i ersättning per vecka. 
• De senaste veckorna har antalet ersättningstagare som tidigare har 

varit företagare varit högre än förra året. Den vanligaste anmälda 
orsaken för arbetslöshet hos företagare är bristande lönsamhet. 

Hur många söker, samt hur många får, ersättning? 
Den här veckans statistik beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, 
samt hur många som får ersättning. Sedan tittar vi närmare på hur många 
tidigare företagare som får ersättning, och vilken orsak de angett till sin 
arbetslöshet. 

Hur många ansökningar om ersättning kommer in? 
Nedan redovisas antalet nya ansökningar om ersättning som kommit in till 
arbetslöshetskassorna via Mina Sidor per vecka. En ansökan innebär inte per 
automatik att ersättning kommer att betalas ut, utan kan leda till antingen 
bifall eller avslag av ansökan. 

Totalt under veckorna 1 till och med 21 har det inkommit ungefär 82 000 
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 2019. Från och med vecka 12 syns en tydlig uppgång 
med en topp vecka 14. Under veckorna 20 och 21 syntes en nedgång i 
antalet inkomna ärenden, medan ansökningarna under vecka 22 ökade något 
igen.  
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Figur 1: Totalt antal ansökningar om ersättning 2019 och 2020 

Källa: Sveriges a-kassor 

Antal ansökningar om ersättning uppdelat per arbetslöshetskassa visas i 
tabell 1. Det syns tendenser till viss stabilisering eller nedgång av antalet 
ersättningsansökningar som kommer in till arbetslöshetskassorna. Hos flera 
arbetslöshetskassor är dock volymerna fortsatt stora. Hotell- och 
Restauranganställdas arbetslöshetskassa har ungefär fem gånger fler 
inkomna ärenden än under samma veckor 2019. Hos Alfa-kassan och 
Unionens arbetslöshetskassa har ärendeinflödet stabiliserat sig på en nivå 
nästan tre gånger så stort som samma period förra året. Flertalet mindre 
arbetslöshetskassor har också sett mycket stora ökningar i ärendeinflödet, 
däribland Säljarnas och Elektrikernas arbetslöshetskassor.   
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Tabell 1: Antal ansökningar om ersättning per arbetslöshetskassa 

Arbetslöshetskassa 201920 202020 201921 202021 201922 202022 
Akademikernas 262 537 213 427 291 469 
Alfa 595 1 724 572 1 444 582 1 472 
Byggnadsarbetarnas 119 245 103 221 84 192 
Elektrikernas 17 39 9 38 15 48 
Fastighets 61 103 55 91 39 98 
Finans- och 
Försäkringsbranschens 15 28 22 31 16 28 
GS 29 54 39 37 26 47 
Hamnarbetarnas 3 0 1 6 0 0 
Handelsanställdas 172 568 147 449 189 519 
Hotell- och 
restauranganställdas 172 914 138 806 151 831 
IF Metalls 188 534 175 521 175 606 
Journalisternas 8 23 9 12 6 12 
Kommunalarbetarnas 485 1 017 522 837 529 962 
Ledarnas 30 73 41 63 60 83 
Livsmedelsarbetarnas 27 64 36 47 33 53 
Lärarnas 52 80 43 60 62 71 
Pappersindustriarbetarnas 2 13 5 3 1 5 
Sekos 46 150 33 97 43 77 
Småföretagarnas 73 274 62 183 89 167 
STs 20 57 27 45 32 44 
Sveriges arbetares 9 17 3 12 8 19 
Säljarnas 5 29 5 18 6 29 
Transportarbetarnas 92 266 84 281 93 209 
Unionens 541 1454 508 1 336 564 1 437 
Vision 76 125 61 109 94 110 
Total 3 099 8 388 2 913 7 174 3 188 7 588 

Källa: Sveriges a-kassor 
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Hur många får ersättning? 
Det är 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. 

Fler får ersättning och mer betalas ut  
Figur 2 visar att antalet ersättningstagare varit högre under 2020 jämfört 
med antalet ersättningstagare under 2019. Det syns dessutom en tydlig 
ökning i antalet från och med vecka 14. Vecka 14 till 19 fick mellan 
106 000 till 118 000 personer i veckan ersättning. Samma veckor förra året 
var det mellan 85 000 till 90 000 personer som fick ersättning per vecka. 
Den minskning i antalet ersättningstagare som kan ses efter vecka 18 är 
troligen ett resultat av genomströmningstiderna1 hos arbetslöshetskassorna, 
och alltså inte ett resultat av ett minskat antal ersättningstagare under dessa 
veckor.  

Figur 2: Antal ersättningstagare 

Not: Figuren visar antalet ersättningstagare som fått ersättning för vecka 1 till 20 
2019 respektive 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

                                                 
1 Genomströmningstiden är medianvärdet av det antal veckor det tar för den som ansökt om 
ersättning att få sin första utbetalning. 
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Figur 3 visar en liknande utveckling i utbetald ersättning. Mellan vecka 16 
och 19 betalades det ut ungefär 115 till 129 miljoner kronor mer i ersättning 
per vecka, jämfört med samma period förra året. 

Figur 3: Utbetald ersättning 

 

Not: Figuren visar hur mycket ersättning (i miljoner kronor) som betalats ut under 
vecka 1 till 20 2019 respektive 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Arbetslöshet bland företagare 

Fler beslut rörande arbetssökande företagare 
Figur 4 visar att antalet beslut för arbetssökande som tidigare varit 
företagare ökat under 2020. Sedan vecka 12 har antalet dessutom varit högre 
än under samma period 2019. Mellan vecka 12 och 22 har 
arbetslöshetskassorna tagit mellan 25 och 170 fler beslut i veckan för 
tidigare företagare. Detta tyder på en ökning i antalet arbetssökande 
företagare mellan 2019 och 2020.  
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Figur 4: Antal beslut för arbetssökande som tidigare varit företagare 

Not: Figuren visar antalet tagna beslut för arbetssökande som tidigare varit 
företagare under vecka 1 till 22 2019 och 2020. Under vecka 1 togs väldigt få 
beslut, troligen eftersom det var nyårshelg under denna vecka. Beslutet kan avse en 
annan vecka än den beslutet fattades. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Figur 5 visar att ungefär 30 till 40 procent av besluten rört en kvinnlig 
företagare, vilket är likvärdigt med 2019. Det innebär att män, precis som 
under förra året, utgör ungefär 60 till 70 procent av de arbetssökande 
företagarna och att ökningen i arbetslöshet för företagare påverkat kvinnor 
och män i ungefär samma utsträckning. 
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Figur 5: Kvinnliga företagares andel av totala beslut 

 

Not: Figuren visar den andel av beslut för arbetssökande som tidigare varit 
företagare som rört kvinnliga företagare. Källa: IAF:s statistik- och 
tillsynsdatabas. 

Bristande lönsamhet vanligaste orsaken 

Figur 6 visar att den vanligaste anledningen till arbetslöshet hos en tidigare 
företagare är bristande lönsamhet. Det är också den anledning som 
procentuellt sett ökat mest under 2020. Under vecka 10 till 19 har ungefär 
58 till 76 procent angivit lönsamhetsskäl som anledning till sin arbetslöshet. 
Under samma period 2019 uppgav omkring 35 procent detta. Det motsvarar 
en ökning på ungefär 70 beslut i veckan där en tidigare företagare angivit 
lönsamhet som skäl till sin arbetslöshet. Andra vanliga orsaker till tidigare 
företagares arbetslöshet är konkurs och hälsoskäl, samt att de lagt ned 
företaget. Kategorin övrigt innehåller orsaker som generationsskifte, 
upphört kompanjonskap och avyttring av företag. 
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Figur 6: Arbetslöshetsorsak för arbetssökande som tidigare varit 
företagare 

 

Not: Figuren visar procentuell fördelning för flera olika arbetslöshetsorsaker för 
tidigare företagare för beslut under vecka 1 till 19 2019 och 2020. Beslutet kan 
avse en annan vecka än den fattades. Övrigt innehåller orsaker såsom 
generationsskifte, upphört kompanjonskap och avyttring av företag. Källa: IAF:s 
statistik- och tillsynsdatabas. 

Antal beslut om vilande företag fortsätter minska  
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 7 visar att det under vecka 13 till 15 togs över 100 nya beslut om 
vilande företag. Antalet beslut har sedan dess minskat och är nu lägre än 
under samma period förra året. Vecka 19 till 22 har det tagits i genomsnitt 
24 beslut mindre i veckan, jämfört med förra året. 
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Figur 7: Antal nya beslut om vilande företag 

 

Not: Figuren visar antalet tagna beslut om vilande företag under vecka 1 till 22 
2019 respektive 2020. Under vecka 1 togs väldigt få beslut, troligen eftersom det 
var nyårshelg under denna vecka. Beslutet kan avse en annan vecka än den 
beslutet fattades. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

 

Nästa veckorapport 
Nästa veckorapport publiceras på iaf.se/statistik den 15 juni.  
Frågor kring statistikinnehållet kan skickas till statistik@iaf.se 
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