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Veckostatistik vecka 29 
Sammanfattning  

 Antalet ersättningstagare fortsätter vara högre än under 2019.  
 De senaste veckorna betalades det ut i genomsnitt 166 miljoner 

kronor mer i ersättning per vecka, jämfört med samma period 2019. 
 Genomströmningstiderna ökar hos ett flertal arbetslöshetskassor. 

Hur många söker, samt hur många får, ersättning? 
Den här veckans statistik beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, 
samt hur många som får ersättning. Avslutningsvis redovisas 
genomströmningstiderna för ett flertal arbetslöshetskassor. 

Hur många ansökningar om ersättning kommer in? 
Nedan redovisas det totala antalet nya ansökningar om ersättning som 
inkommit till arbetslöshetskassorna per vecka. Statistiken kommer från 
Sveriges a-kassor. Siffrorna för de sista veckorna är preliminära och kan 
därför komma att ändras. En ansökan innebär inte per automatik att 
ersättning kommer att betalas ut, utan kan leda till antingen bifall eller 
avslag.  

I figur 1 nedan syns att antalet ansökningar generellt har legat något högre 
under hela 2020. En tydlig ökning kan dock ses från och med vecka 12 med 
en topp vecka 14. Därefter har antalet ansökningar varierat från vecka till 
vecka. Det finns viss osäkerhet i siffrorna för de senare veckorna som 
redovisas, eftersom dessa kan innehålla dubbletter och ärenden som kan 
komma att avskrivas. Antalet kommer därför sannolikt över tid att revideras 
ned. Denna osäkerhet blir mindre ju längre tid som passerat. 
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Figur 1: Totalt antal ansökningar om ersättning 

Not: Figuren visar det totala antalet ansökningar om ersättning under vecka 1 till 
27, 2019 och 2020. Källa: Sveriges a-kassor 

I tabell 1 nedan redovisas inflödet av ärenden uppdelat per 
arbetslöshetskassa. Statistiken nedan inkluderar inkomna ärenden under 
behandling. Siffrorna som redovisas kan också komma att revideras ner 
allteftersom ärenden avskrivs och eventuella dubbletter rensats bort. 

Tabell 1: Antal ansökningar om ersättning per arbetslöshetskassa 

Arbetslöshetskassa 201925 202025 201926 202026 201927 202027 
Akademikernas 979 1 741 1 085 1 946 1 431 2 550 

Alfa 1 637 3 475 1 638 3 949 1 977 3 784 
Byggnadsarbetarnas 232 567 281 615 316 703 

Elektrikernas 29 116 43 126 37 186 
Fastighets 134 268 152 293 203 403 

Finans- och 
Försäkringsbranschens 

51 67 41 123 55 148 

GS 104 133 114 163 135 211 
Hamnarbetarnas 5 2 1 9 0 1 

Handelsanställdas 414 1 200 499 1 243 541 1 441 
Hotell- och 

restauranganställdas 
406 1 256 450 1 254 511 1 532 

IF Metalls 404 1 121 468 1 227 552 1 518 
Journalisternas 36 67 34 86 60 121 

Kommunalarbetarnas 1 613 3 498 1 662 3 684 1 929 4 362 
Ledarnas 125 210 145 232 211 279 

Livsmedelsarbetarnas 91 135 97 147 125 180 
Lärarnas 364 867 370 936 385 972 

Pappersindustriarbetarnas 15 6 27 16 19 25 
Sekos 87 247 137 246 130 318 
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Arbetslöshetskassa 201925 202025 201926 202026 201927 202027 
Småföretagarnas 171 513 242 598 308 645 

STs 70 162 100 134 127 200 
Sveriges arbetares 13 55 18 75 17 86 

Säljarnas 29 82 25 92 34 145 
Transportarbetarnas 207 727 242 769 297 1 020 

Unionens 1 914 4 494 2 124 5 014 2 736 6 234 
Vision 280 408 294 433 366 640 
Total 9 410 22 251 10 289 22 936 12 502 27 704 

Källa: Sveriges a-kassor 

 

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. Under vecka 15 till 23 fick mellan 
122 000 till 132 000 personer i veckan ersättning. Samma period förra året 
var det mellan 84 000 till 90 000 personer som fick ersättning per vecka. 
Nedgången som syns de senaste veckorna är troligen ett resultat av 
genomströmningstiderna1 hos arbetslöshetskassorna, och alltså inte ett 
resultat av ett minskat antal ersättningstagare under dessa veckor.  

 

  

 
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 2: Antal ersättningstagare 

Not: Figuren visar antalet ersättningstagare som fått ersättning för vecka 1 till 25 
2019 och 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Figur 3 visar en liknande utveckling i utbetald ersättning. Mellan vecka 16 
och 25 betalades det ut i genomsnitt 166 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 25 2019 och 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 
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Längre genomströmningstider för flera 
arbetslöshetskassor 
Genomströmningstiden är medianvärdet av det antal veckor det tar för den 
som begärt ersättning att få den. Tiden räknas från den första veckan då en 
person markerat arbetslös på sin tidrapport till den vecka då personen fick 
den första utbetalningen, och redovisas endast för nya ärenden.  

Figur 4 visar genomströmningstider för maj och juni månad för de 
arbetslöshetskassor som hade genomströmningstider över 6 veckor under 
juni månad. Medan några få arbetslöshetskassor har kunnat hålla samma 
genomströmningstider eller minskat dem, visar vår statistik att 
genomströmningstiderna hos det stora flertalet arbetslöshetskassor ökar. 
Särskilt tydlig är ökningen hos Alfakassan där genomströmningstiderna ökat 
med fyra veckor för både inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp. 
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Figur 4: Genomströmningstider, maj och juni 

 

Not: Figuren visar genomströmningstiderna under maj och juni i år för ett urval av 
arbetslöshetskassorna. Om en arbetslöshetskassa har 10 ärenden eller färre under 
den aktuella perioden redovisas inga uppgifter. Källa: IAF:s statistik- och 
tillsynsdatabas. 
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Nästa veckorapport 
Nästa veckorapport publiceras på iaf.se/statistik den 20 juli.  
Frågor kring statistikinnehållet kan skickas till statistik@iaf.se 
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