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Vilka ändringar av jämkad arbetslöshetsförmån genomförs inom kort och vad 
innebär ändringarna i praktiken?  
 
Vad kommer att ändras när en arbetslöshetsförmån sammanjämkas från och med den 1 april 2019? 
 
För närvarande ska löneinkomsten beaktas vid jämkning av arbetslöshetsförmånens belopp vid den 
tidpunkt när lönen har intjänats. Om arbetstimmarna utförs i till exempel januari sammanjämkas den lön 
som utbetalas för dessa timmar med den arbetslöshetsförmån som betalas för januari. Detta görs trots att 
lönen betalas till exempel den sista vardagen i februari.  
 
Efter ändringen, från och med den 1 april 2019, sammanjämkas lönen med arbetslöshetsförmånen först när 
lönen betalas.  
 
Hur beaktas en sammanjämkad arbetslöshetsförmån? 
Tidpunkten för löneutbetalningen, dvs. betalningsprincipen, inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp. 
Löneinkomsten ska beaktas vid jämkning av arbetslöshetsförmånens belopp vid den tidpunkt när lönen 
betalas. 
 
Om till exempel lönen för ett ströjobb som utfördes i april betalas i maj, beaktas den löneinkomsten vid 
jämkning av arbetslöshetsförmånen för maj. Arbetslöshetsförmånen för april betalas till fullt belopp, om 
det då inte finns andra inkomster som ska beaktas vid jämkningen. Ändringen minskar dröjsmålet vid 
behandlingen av ansökan för april. I och med ändringen har den som ansöker om ersättning för 
arbetslöshetstid redan tillgång till en löneuträkning när hen fyller i sin ansökan. Dessutom har den sökande 
redan tillgång till den löneinkomst som arbetslöshetsförmånen jämkas enligt när inverkan på 
förmånsbeloppet infaller. I och med ändringen är det möjligt att använda uppgifterna i inkomstregistret vid 
jämkning, dvs. Folkpensionsanstalten (och från och med ingången av 2020 arbetslöshetskassan) kan 
använda inkomstregistret som källa för löneuppgifterna.  
 
Jämkad arbetslöshetsförmån för arbetslösa – På detta sätt påverkar en löneutbetalning 
arbetslöshetsförmånen (bild)  
 
Kan jag skjuta upp all löneutbetalning till en tidpunkt efter perioden med inkomstrelaterad dagpenning? 
Om jag gör så, får jag då full arbetslöshetsdagpenning?  
Det är inte möjligt att maximera utkomstskyddet för arbetslösa genom planering. Om 
Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan upptäcker att man har försökt undvika att en 
arbetslöshetsförmån jämkas delas lönen upp så att den verkar retroaktivt under den tid som den 
intjänades. Detta innebär i praktiken att arbetslöshetsförmånen retroaktivt har betalats till för stort belopp, 
och den arbetslöshetsförmån som betalats till för stort belopp återkrävs. 
 
Vad händer om jag inte längre är arbetslös när lön betalas? 
Om du blir sysselsatt i heltidsarbete eller av någon annan orsak ställer dig utanför systemet med 
utkomstskydd för arbetslösa, kan det hända att lönen inte jämkas om den betalas ut under en tid då du inte 
får arbetslöshetsförmån, och lönen betalas på en dag som överensstämmer med den normala 
lönebetalningsdagen. Detta skapar incitament för att ta emot heltidsarbete.  
 
Det går dock inte att undvika att lönen jämkas genom att tendentiöst skjuta upp lönebetalningsdagen till en 
tidpunkt då du inte längre ansöker om arbetslöshetsförmån. Om Folkpensionsanstalten eller 
arbetslöshetskassan upptäcker att man har försökt undvika att arbetslöshetsförmånen jämkas, delas lönen 
upp så att den verkar retroaktivt under den tid som den intjänades. Detta innebär i praktiken att 
arbetslöshetsförmånen retroaktivt har betalats till för stort belopp, och den arbetslöshetsförmån som 
betalats till för stort belopp återkrävs.  
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I vilka situationer jämkas över huvud taget en arbetslöshetsförmån? Vilka är de personer som sysselsätts 
partiellt? 
Jämkad arbetslöshetsförmån kan betalas när  

 den som får arbetslöshetsförmån utför deltidsarbete, dock inte om deltidsarbetet baserar sig på en 
arbetstidsförkortning som gjorts på arbetstagarens initiativ, 

 arbetstiden per dag för den som får arbetslöshetsförmån har förkortats på grund av permittering 
eller av en orsak som jämställs med permittering eller som är förhindrad att arbeta på grund av en 
sådan stridsåtgärd som inte står i samband med den arbetssökandes anställningsvillkor eller 
arbetsförhållanden, 

 den som får arbetslöshetsförmån har tagit emot heltidsarbete för högst två veckor, eller 

 den som får arbetslöshetsförmån har inkomst av företagsverksamhet eller eget arbete, och 
företagsverksamheten inte är företagsverksamhet på heltid som varar i över två veckor. 

 
Dessutom får arbetstiden för ett deltidsarbete eller flera deltidsarbeten vara sammanlagt högst 80 procent 
av arbetstiden för heltidsarbete för det arbete som personen utför. Även arbetstiden för eventuella 
ströjobb räknas med. Jämkningsperioden är i regel fyra på varandra följande kalenderveckor eller en månad 
i enlighet med ansökningsperioden för arbetslöshetsförmånen.  
 
Det är fråga om heltidsarbete om arbetstiden för ett arbete överstiger 80 procent av arbetstiden för 
heltidsarbete för det arbete som personen utför, och det varar över två veckor. Under tiden för ett sådant 
arbete har inte en person rätt till full eller jämkad arbetslöshetsförmån.  
 
Du kan fråga om ytterligare information hos din egen arbetslöshetskassa eller Folkpensionsanstalten!  
 
Ytterligare information om jämkad arbetslöshetsförmån: 
 
Arbetsinkomstens inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen (Arbetslöshetskassornas 
samorganisation)  
Jämkad arbetslöshetsförmån (FPA)  
 
 
Ändras företagares rätt att få jämkad arbetslöshetsförmån?  
 
Inga ändringar har gjorts av den jämkade arbetslöshetsförmån som bestäms för företagare. 
 
Fråga om ytterligare information om jämkning av inkomster från företagsverksamhet hos din egen 
arbetslöshetskassa eller Folkpensionsanstalten! 
 
När betraktas arbetet som heltidsarbete?  
Det är fråga om heltidsarbete om arbetstiden för ett arbete överstiger 80 procent av arbetstiden för 
heltidsarbete för det arbete som personen utför, och det varar över två veckor. Under tiden för ett sådant 
arbete har personen inte rätt till full eller jämkad arbetslöshetsförmån.  
 
Det är inte fråga om heltidsarbete om arbetstiden för två eller fler arbeten sammanlagt överstiger 80 
procent. Arbetslöshetsförmån kan dock inte betalas om denna arbetstidsgräns uppfylls under 
jämkningsperioden på grund av de sammanräknade arbetstimmarna för flera arbeten.  
 
Fråga om ytterligare information hos din egen arbetslöshetskassa eller Folkpensionsanstalten!  
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Varför följs arbetstiden alltjämt? 
Utförda arbetstimmar och de arbetstimmar som ligger till grund för lönen under semester eller 
motsvarande frånvaro följs för att arbetsvillkoret ska ackumuleras. De följs också för att följa aktiviteten i 
enlighet med aktiveringsmodellen. Vid jämkning av arbetslöshetsförmån har arbetstiden betydelse 
eftersom jämkad arbetslöshetsförmån inte kan betalas till den som sysselsätts i arbete som betraktas som 
heltidsarbete.  


