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En pandemi med mycket stora  
konsekvenser för arbetsmarknaden

Under första halvåret 2020 beviljade Trygghetsfonden TSL stöd till 22 381 upp-
sagda personer. Senast vi hade sådana siffror var under finanskrisen 2008. Det 
är drygt 260 procent fler än de 6 161 personer som fick stöd första halvåret 2019. 
Coronapandemins inverkan på arbetsmarknaden syns tydligt, där april var en 
extrem månad med 7 592 personer som anmäldes för hjälp till nytt jobb. Hotell- 
och restaurang var den bransch som drabbades först och mest med 35 gånger 
fler uppsagda jämfört med första halvåret 2019. Under mars, april och maj stod 
branschen för det högsta inflödet av uppsagda till Trygghetsfonden TSL med  
totalt 6 569 personer. Normalt har hotell- och restaurangbranschen ett av de lägre 
inflödena till Trygghetsfonden TSL och som jämförelse var inflödet under dessa 
tre månader 2019 endast 70 personer. 

Förändringar i vilka branscher som säger upp
Under juni har antalet personer som sagts upp från hotell och restaurangbran-
schen minskat betydligt, Istället har industrin med 1 114 personer anmälda 
varit den bransch som stod för det största inflödet av uppsagda personer till 
Trygghetsfonden TSL. Transportsektorn är den bransch som stod för den största 
ökningen av antalet uppsagda under juni vilket uppgick till drygt tre gånger fler 
jämfört med maj månad. Handeln har under våren haft en utvecklingstrend som 
pekar på allt fler uppsagda. Tillsammans med transportsektorn är handeln de 
enda branscherna som just nu ligger på ett högre inflöde av uppsagda till Trygg-
hetsfonden TSL än under krismånaden april.

Många konkurser
Antalet konkurser fortsätter att öka, under första halvåret 2020 inkom 344 kon-
kurser till Trygghetsfonden TSL. 231 av dessa konkurser inkom under andra 
kvartalet, vilket är det högsta noteringen sedan TSL började föra konkurssta-
tistik under inledningen av 2018. Det är också mer än tre gånger fler än under 
motsvarande kvartal 2019. 

Antalet uppsagda på grund av konkurser som är berättigade till stöd hos Trygg-
hetsfonden TSL har därmed också ökat betydligt första halvåret 2020 jämfört 
med 2019. Skillnaderna mellan olika branscher är betydande där handeln, hotell 
och restaurangbranschen, transport och bygg står för de största ökningarna. 
Handeln hade under perioden klart flest personer med 1 255 personer som sagts 
upp på grund av konkurs. Det innebär att 45 procent av inflödet från handeln  
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utgjordes av konkurser. Noterbart är att antalet uppsagda på grund av konkur-
ser inom industrin är färre jämfört med första halvåret 2019 trots en stor ökning 
av det totala antalet uppsägningar inom industrin.

Positivt att fortsatt många får nytt jobb 
De två senaste månaderna har antalet uppsagda som anmäls till Trygghets-
fonden TSL minskat men är fortfarande på en nivå som är flera gånger högre än 
normalt. Det är viktigt att lyfta fram att trots det stora antalet personer som för-
lorar jobbet så får de som deltar i Trygghetsfonden TSL:s omställningsprogram 
nytt jobb i lika hög utsträckning som tidigare, t o m i något högre utsträckning. 
Noterbart är också att andelen som börjar studera har ökat till 9 procent vilket 
är en vanlig trend under en lågkonjunktur. 9 av 10, drygt 3 000 personer, har fått 
nytt jobb börjat studera eller startat eget företag under första halvåret 2020. De 
flesta får ett nytt jobb inom 3–6 månader med omställningsstöd från Trygghets-
fonden TSL. 



Antal uppsagda efter fackförbund
Under första halvåret 2020 har inflödet av berättigade till stöd varit störst från Hotell- och res-
taurang, där 7120 personer beviljades stöd TSL under denna period. Det är mer än 35 gånger 
fler än under motsvarande period 2019. Hotell- och restaurang står normalt för en låg andel 
av ansökningarna till TSL, och det är första gången branschen står för det högsta inflödet.

Antalet berättigade till stöd var näst högst från IF Metall där 5 349 personer beviljades stöd 
under första halvåret, vilket motsvarar en uppgång på 230 procent, jämfört samma period 
året innan. Även inflödet från Transport och Handels har ökat kraftigt under första halvåret 
med uppgångar på 355 procent respektive 116 procent jämfört med första halvår 2019.

Figur 2. Antal uppsagda berättigade till stöd från Trygghetsfonden TSL efter fackförbund, jan–jun 
2019 – jan–jun 2020.
 

INFLÖDE

Det kraftigt ökade inflödet under slutet på första kvartalet stegrades ytterligare och under 
andra kvartalet 2020 blev 16 663 uppsagda berättigade till stöd av Trygghetsfonden TSL. Det 
är nästan 6 gånger fler än motsvarande kvartal förra året då 2 884 personer beviljades stöd. 
Under första halvåret har 22 375 personer beviljats stöd hos TSL.

Antalet uppsagda var väsentligt högre än normalt under samtliga månader under kvartalet, 
till följd av den kraftiga uppgången av varslen i samband med Coronaepidemin, men inflödet 
var klart störst under april som stod för 45 procent av inflödet under kvartalet.

Figur 1. Antal uppsagda som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, per kvartal, år 2020 
jämfört med år 2019.
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Antal uppsagda efter arbetsgivareförbund
Antal berättigade till stöd indelat efter arbetsgivarförbund som de uppsägande företagen är 
anslutna till visar ett likartat branschmönster. Störst antal uppsagda under första halvåret 
2020 finns hos Visita, Transportföretagen, Svensk Handel och Teknikföretagen. Visita och 
Transportföretagen står också för de största ökningarna jämfört med första halvåret 2019.

Figur 3. Antal uppsagda som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, jan–jun 2019 – jan–jun 
2020, för de 13 arbetsgivarorganisationer med störst inflöde till TSL.

Antalet uppsagda som berättigas omställningsstöd hos TSL har under första halvåret 2020 
haft en hög koncentration kring storstadsregionerna. Stockholm och Västra Götaland har 
varit de hårdast drabbade länen med 6 017 respektive 4 421 personer, medan i Skåne har 1 946 
personer beviljats omställningsstöd under första halvåret. Det innebär att mer än 12 000 per-
soner har beviljats stöd från dessa län under första halvåret, vilket motsvarar mer än hälften 
av inflödet totalt.

Antalet uppsagda har ökat i samtliga län under första halvåret, men länen som haft lägst an-
tal ansökningar för omställningsstöd är Norrbotten, Blekinge, Jämtland och Gotland. Under 
kvartalets sista månad har även Värmland, Örebro, Kronoberg och Gävleborg uppvisat lägre 
ökningar av inflödet.

Figur 4. Antal uppsagda som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, efter län, jan–jun 2019 
– jan–jun 2020. 

Antalet uppsagda som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL är flest i åldersgrup-

1  Det bör noteras att redovisningen inte är fullständig för samtliga uppsagda som TSL hjälper till nytt jobb. Cirka en av 
fem kommer från företag som inte är anslutna till någon arbetsgivarorganisation.
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perna under 40 år, och mer än varannan person som beviljades omställningsstöd under första 
halvåret tillhörde dessa åldersgrupper. Hotell och restaurang stod för den högsta andelen av 
inflödet till dessa åldersgrupper under första halvåret.

Nästan 30 procent av de uppsagda berättigade till stöd under första halvåret finns i åldersgrup-
pen 20–29 år. Antalet uppsagda i denna åldersgrupp uppvisar också den kraftigaste ökningen 
med en uppgång på nästan 340 procent jämfört med motsvarande period året innan. Näst 
störst var åldersgruppen 30–39 år som stod för 25 procent av inflödet.

Figur 5. Antal uppsagda som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, efter åldersgrupp,  
jan–jun 2019 – jan–jun 2020.

Konkurser
Antalet konkurser som inkommit till Trygghetsfonden TSL har fortsatt att öka under 2020 och 
under första halvåret inkom 344 konkurser till TSL. Fler än två av tre av dessa (231) inkom 
under andra kvartalet, vilket är det högsta noteringen sedan TSL började föra konkursstatistik 
under inledningen av 2018. Det är också mer än 3 gånger fler än under motsvarande kvartal 
2019. 

Figur 6. Antalet konkurser som kommit in till Trygghetsfonden TSL per kvartal, åren 2019 och 2020.
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Under det senaste året har konkurserna varit flest inom Handels med 216 konkurser. Därefter 
följer Byggnads och IF Metall med 93 respektive 74 konkurser. Under andra kvartalet 2020 
stod Handeln för nästan hälften av konkurserna som inkom till TSL, medan konkurserna 
även ökade inom Hotell- och restaurangbranschen. 

Figur 7. Antal konkurser som kommit in till Trygghetsfonden TSL per fackförbund, juli 2019 – juni 2020.



RESULTAT

Att hjälpa uppsagda personer till en ny sysselsättning, genom en ny anställning, starta eget 
företag, eller längre studier, är Trygghetsfonden TSL:s kärnuppdrag. Andelen i jobb eller annan 
lösning har under första halvåret kvarstått på högre nivåer än under motsvarande kvartal året 
innan. Under andra kvartalet steg andelen i ny lösning till 92 procent, medan andelen under 
första kvartalet uppgick till 88 procent.

Under samtliga kvartal sedan 2019 har över 85 procent av de som berättigats stöd av Trygg-
hetsfonden TSL nått en ny lösning inom 12 månader efter sista anställningsdag på det tidigare 
arbetet. 

Figur 8. Andel i jobb eller annan lösning inom 12 månader efter sista anställningsdag, per kvartal, 
sedan första kvartalet 2019. 
 

Uppsagda från nästan samtliga fackförbund får i stor utsträckning ett nytt jobb efter avslutat 
omställningsstöd. Av de som avslutade sitt stöd under första halvåret 2020 fick störst andel en 
ny anställning eller en annan lösning bland Elektrikerförbundet, Hotell- och restaurangfacket 
och Seko. Under första halvåret låg andelen deltagare som har fått en ny lösning inom ett år 
efter sin uppsägning på över 80 procent för alla dessa fackförbund. 

Figur 9. Andel i jobb eller annan lösning inom 12 månader efter sista anställningsdag, efter fackförbund, 
jan–jun 2019 – jan–jun 2020.
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I samtliga län fick över 80 procent av deltagarna en ny lösning inom ett år efter sin uppsägning 
under första halvåret 2020. Andelen med ny lösning var högst Östergötland, Jämtland och i 
Norrbotten. 

Figur 10. Andel i jobb eller annan lösning inom 12 månader efter sista anställningsdag, jan–jun 2019 
– jan–jun 2020, efter län.

Efter avslutat omställningsstöd får deltagande personer utvärdera processen och det stöd 
de tagit del av i en avslutsenkät. De som fått en ny anställning under omställningen får då 
frågan om det nya arbetet är mer, lika eller mindre kvalificerat än det tidigare arbetet. Cirka 
fyra av fem (82 %) har svarat att det nya arbetet är lika eller mer kvalificerad än deras tidigare 
anställning. Det är en likartad fördelning som under förra året.

Figur 11. Kvalifikationsgrad på det nya jobbet, andel procent, juli 2019–juni 2020. 
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FOKUS: INTRESSANTA TENDENSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2020

Den synnerligen kraftiga uppgången i antalet varsel sedan mitten på mars som en konsekvens 
av Corona pandemin, har resulterat i en mycket kraftig ökning av anmälda för stöd hos TSL. 
Inflödet var klart högst under april då 7 592 personer beviljades omställningsstöd, vilket är 
mer än 8 gånger fler än under april 2019. Uppgången har dämpats något under april och maj 
men även under dessa månader har inflödet varit nästan 5 gånger högre än motsvarande 
månader 2019. 

Figur 12. Antal uppsagda som varit berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, per månad 2020.
 

Vid en jämförelse av branschfördelningen under de senaste månaderna så drabbades Hotell- 
och restaurangbranschen initialt mest med en mycket kraftig uppgång under april, för sedan 
att dämpas under maj och juni. Över 60 procent av de uppsagda från denna bransch under 
första halvåret inkom till TSL under april. 

Under maj och juni har det skett ett skifte till ett större inflöde från industrin och transport 
och under juni stod dessa två branscher för det största inflödet. Inflödet från handeln har även 
varit betydande och här har inflödet stegrats under kvartalet, tvärt emot utvecklingen inom 
övriga branscher, vilket beror på att antalet konkurser har ökat. 

Figur 13. Antal uppsagda berättigade till stöd från Trygghetsfonden TSL efter fackförbund, per månad, 
för de 7 fackförbund med störst inflöde till TSL. 
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Antalet uppsagda personer från konkurser som är berättigade till stöd hos TSL har varit 
betydligt fler än förra året, och skillnaden mellan branscher är betydande. En bransch som 
sticker ut är Handeln där mer än dubbelt så många beviljades omställningsstöd efter konkurser 
under första halvåret, jämfört med motsvarande period under 2019. Inflödet från konkurser 
har även ökat inom Bygg och Hotell- och restaurang, samt transporter. 

Figur 14. Antal uppsagda efter konkurser som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, upp-
delade på konkurser, efter fackförbund, jan–jun 2019 – jan–jun 2020. 

Totalt sett har personer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist hittills stått för majori-
teten av inflödet, men inom handeln står andelen konkurser för en betydande andel. Antalet 
personer berättigade till stöd hos TSL har ökat för varje månad under första halvåret 2020, och 
andelen av inflödet som kommer från konkurser är väsentligt högre. Under andra kvartalet 
har nästan 45 procent som beviljats stöd kommit från konkurser. 

Figur 15. Antal uppsagda som är berättigade till stöd hos Trygghetsfonden TSL, uppdelade på konkurser 
samt ej konkurser, inom Handeln, ackumulerat summa per månad 2020.
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Trots kraftigt ökade inflöden så har det funnits nya lösningar på arbetsmarknaden för de som 
befunnit sig i stöd. Majoriteten av de uppsagda som avslutade sitt stöd under andra kvartalet, 
har fått en anställning, startat eget företag eller påbörjat en längre utbildning efter avslutat 
omställningsstöd. 

Figur 16. Antal avslutade deltagare per lösning, andra kvartalet 2020.



Trygghetsfonden TSL hjälper uppsagda personer till nytt jobb och underlättar 
för arbetsmarknadens parter att hantera strukturomvandlingen. www.tsl.se


