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Veckostatistik vecka 6 
Sammanfattning  
• I genomsnitt 81 000 personer fick ersättning varje vecka under de första 

veckorna av 2021. 
• Vecka 1 till 5 betalades det varje vecka ut i genomsnitt 576 miljoner 

kronor. 
• Väntetiden för samtliga arbetslöshetskassor under januari var fyra 

veckor. Väntetiden fortsätter vara lång hos några arbetslöshetskassor. 
• Antalet nya ansökningar om ersättning fortsätter vara högre än under 

samma period föregående år.  

Hur många söker, och hur många får, ersättning? 

Den här veckans statistik visar utvecklingen av ersättningsansökningar, 
beskriver det nya måttet väntetid och jämför det med det tidigare måttet 
genomströmningstid. Slutligen beskrivs väntetiden under januari och hur 
många som får ersättning. 

Hur många ansökningar om ersättning kommer in? 
För att skapa en bild av hur många personer som skickar in en ansökan om 
ersättning redovisar vi antalet nya ersättningsansökningar som kommit in till 
arbetslöshetskassorna varje vecka. Det finns en viss osäkerhet i siffrorna för 
de veckor som ligger i närtid. Till exempel kan statistiken innehålla 
dubbletter av ansökningar från samma sökande. Antalet kan därför komma 
att minska något över tid. 

Figur 1 visar att antalet ansökningar generellt legat något högre under 2020, 
jämfört med året innan. Antalet är fortsatt högre under de första veckorna av 
2021.  
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Figur 1: Antal nya ansökningar om ersättning 

 

Källa: Sveriges a-kassor 

I tabell 1 redovisas antalet nya ansökningar uppdelat per arbetslöshetskassa. 
Antalet nya ansökningar är fortsatt högre än samma period förra året för de 
flesta av arbetslöshetskassorna.   
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Tabell 1: Antal nya ansökningar om ersättning per arbetslöshetskassa och vecka 

Arbetslöshetskassa 2020 2021 
02 03 04 02 03 04 

Akademikernas 607 533 518 781 753 624 
Alfa 1 487 1 506 1 455 1 866 1 907 1 987 
Byggnadsarbetarnas 332 282 245 467 362 371 
Elektrikernas 16 16 12 56 39 36 
Fastighets 106 110 108 162 137 146 
Finans- och 
Försäkringsbranschen 31 30 26 37 26 29 

GS 85 102 78 139 118 108 
Hamnarbetarnas 5 2 3 4 4 5 
Handelsanställdas 378 403 356 690 698 670 
Hotell- och 
restauranganställdas 220 243 226 852 705 679 

IF Metalls 488 452 371 477 414 389 
Journalisternas 33 31 17 30 26 22 
Kommunalarbetarnas 1 264 1 323 1 126 1 868 1 821 1 764 
Ledarnas 88 78 62 81 82 78 
Livsmedelsarbetarnas 74 55 62 79 95 66 
Lärarnas 146 118 101 131 118 102 
Pappersindustri-
arbetarnas 6 12 5 7 11 4 

Sekos 198 181 145 220 298 235 
Småföretagarnas 195 181 146 271 228 191 
STs 73 40 45 94 90 69 
Sveriges arbetares 17 15 11 21 35 23 
Säljarnas 17 27 17 23 24 20 
Transportarbetarnas 199 185 145 369 298 297 
Unionens 1 082 1 028 892 1 540 1 438 1 323 
Vision 159 144 120 191 184 175 
Totalt 7 306 7 097 6 292 10 456 9 911 9 413 

Källa: Sveriges a-kassor 
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Hur lång tid tar det innan ersättning att betalas ut? 
I det här avsnittet presenteras genomströmningstider och väntetider för 
arbetslöshetskassorna. För att skapa en bild av hur lång tid det tar för en ny 
ersättningstagare att få sin första utbetalning har genomströmningstiden för 
arbetslöshetskassorna tidigare presenterats i veckostatistiken. Från och med 
februari börjar IAF mäta arbetslöshetskassornas handläggningstid med ett 
nytt mått; väntetid. 

Väntetid ersätter genomströmningstid 

Väntetiden avser tiden från det att en person 
skickar in en tidrapport till dess att ersättning är 
utbetald och redovisas för samtliga former av 
arbetslöshetsersättning. Genomströmningstiden 
avser tiden från att en person blir arbetslös till 
dess att ersättning är utbetald och särredovisas 
för inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp. 
Genomströmningstiden kan delas upp i två 
delar: 

1. Tiden från arbetslöshet till det att den 
arbetslöse ansöker om ersättning 
(ansökningstid). 

2. Tiden från ansökan om ersättning till 
utbetald arbetslöshetsersättning 
(väntetid). 

När ansökningstiden tas bort från måttet minskar skillnaderna mellan 
ersättningsformernas väntetid. Därför redovisas väntetiden för samtliga 
ersättningsformer. 

Mer information om väntetid finns i PM om väntetid. 

I de figurer som följer presenteras både väntetider och 
genomströmningstider för januari 2021. Figur 2 visar att väntetiden för 
samtliga arbetslöshetskassor var fyra veckor under januari. Figur 3 visar 
genomströmningstiden för både inkomstrelaterad ersättning och 
grundbelopp. Medianen för dessa ersättningsformer var sex veckor, vilket är 
två veckor mer än väntetiden. Det innebär att medianen för den så kallade 
ansökningstiden var två veckor under januari. Figur 4 visar att 

Väntetid: är medianvärdet av 
det antal veckor det tar 
mellan den vecka en person 
skickar in sin första tidrapport 
och den vecka då personen 
får den första utbetalningen. 

Genomströmningstid: 
är medianvärdet av det antal  
veckor det tar från den första 
veckan då en person 
markerar arbetslös på sin 
tidrapport till den vecka då 
personen får den första 
utbetalningen. 

https://www.iaf.se/globalassets/statistik/pm-om-vantetid.pdf
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genomströmningstiden för inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp var 
sex respektive 14 veckor.  

Under januari var väntetiden en till fem veckor hos de flesta 
arbetslöshetskassorna. Arbetslöshetskassan Alfa har längst väntetid. Figur 2 
visar att hälften av de som fick sin första utbetalning under januari väntade 
upp till 21 veckor. Övriga som fick sin första utbetalning hos Alfa väntade 
mer än 21 veckor. 

Figur 2: Väntetid under januari, median 

 

Not: Om en arbetslöshetskassa har 10 ärenden eller färre under den aktuella perioden 
redovisas inga uppgifter. 
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Figur 3: Genomströmningstid under januari, median för samtliga ersättningsformer 

 

Not: Om en arbetslöshetskassa har 10 ärenden eller färre under den aktuella perioden 
redovisas inga uppgifter. 
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Figur 4: Genomströmningstid under januari, median för inkomstrelaterad ersättning 
och grundbelopp 

 

Not: Om en arbetslöshetskassa har 10 ärenden eller färre under den aktuella perioden 
redovisas inga uppgifter. Småföretagarnas långa genomströmningstid för grundbelopp beror 
delvis på att flera av de som fick sin första utbetalning ansökt om ersättning långt efter sin 
första arbetslösa vecka. 
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Hur många får ersättning? 

I det här avsnittet redovisar vi hur många som får ersättning varje vecka och 
hur mycket ersättning som betalas ut.  

81 000 ersättningstagare i veckan 
Figur 5 visar att antalet ersättningstagare var högre under 2020, jämfört med 
året innan. Det första veckorna på 2021 visar en liknande utveckling. Under 
vecka 1 till 5, 2021, fick i genomsnitt 81 000 personer ersättning per vecka. 
Samma period 2020 var det istället i genomsnitt 59 000 personer som fick 
ersättning. De upp- och nedgångar som kan ses i figuren beror på att 
utbetalningar ofta grupperas kring den 25:e varje månad. 

Figur 5: Antal ersättningstagare 

 

Figur 6 visar en liknande utveckling i utbetald ersättning. Vecka 1 till 5 
betalades det ut i genomsnitt 576 miljoner kronor i veckan. Under samma 
period 2020 betalades det istället ut 359 miljoner kronor.  

  



 

 

 

 
 

 

  9 (9) 
 

Figur 6: Utbetald ersättning 

 

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

 

https://www.iaf.se/statistikdatabasen/veckostatistik/
mailto:statistik@iaf.se?subject=Veckostatistik
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