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Veckostatistik vecka 40 
Sammanfattning  

• Antalet ersättningstagare fortsätter vara högre än under förra året.  
• De senaste veckorna det betalats ut mellan 199 och 287 miljoner 

kronor mer i ersättning per vecka, jämfört med samma period förra 
året. 

• Antalet inkomna ansökningar minskade något mellan vecka 37 och 
vecka 38. 

• Genomströmningstiden under vecka 38 visar att väntetiden på beslut 
om utbetalning är lång hos flera arbetslöshetskassor.  

• Det är fler män än kvinnor bland ersättningstagarna i år, jämfört med 
förra året. Den andel av utbetald ersättning som betalas ut till 
kvinnliga ersättningstagare har dessutom minskat under året. 

• Statistiken för de senaste veckorna visar att en av tre 
ersättningstagare är 34 år eller yngre. Under samma period förra året 
var en av fyra ersättningstagare 34 år eller yngre.  

Hur många söker, och hur många får, ersättning? 
Den här veckans statistik beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, 
samt hur många som får ersättning. Avslutningsvis tittar vi närmare på 
vilka som får ersättning genom att redovisa fördelningen inom arbets-
löshetsersättningen bland kvinnor och män, samt i olika åldersgrupper. 

Hur många ansökningar om ersättning kommer in? 
Nedan redovisas det totala antalet ansökningar om ersättning som har 
kommit in till arbetslöshetskassorna per 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. En ansökan innebär inte 
per automatik att ersättning kommer att betalas ut, utan kan leda till 
antingen bifall eller avslag.  

I figur 1 syns att antalet ansökningar generellt har legat något högre i år, 
jämfört med förra året. Efter en topp på över 30 000 ansökningar vecka 14 
har antalet varierat från vecka till vecka. Under sommaren minskade antalet 
men sedan vecka 31 har antalet ansökningar ökat och ligger nu på liknande, 
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eller något lägre nivåer än innan sommaren. Mellan vecka 37 och 38 
minskade antalet ansökningar något. 

Figur 1: Totalt antal ansökningar om ersättning 

Not: Figuren visar det totala antalet ansökningar om ersättning under vecka 1 till 
38, 2019 och 2020. Källa: Sveriges a-kassor. 

I tabell 1 redovisas inflödet av ansökningar uppdelat per arbetslöshetskassa. 
Mellan vecka 37 och 38 minskade inflödet något hos de flesta 
arbetslöshetskassor. Hos Alfa-kassan ökade dock inflödet något mellan 
veckorna. 
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Tabell 1: Antal ansökningar om ersättning per arbetslöshetskassa 

Arbetslöshetskassa 201936 202036 201937 202037 201938 202038 
Akademikernas 1 131 1 839 1 012 1 317 937 1 222 
Alfa 2 439 4 742 2 396 3 971 2 525 4 483 
Byggnadsarbetarnas 354 585 276 591 369 567 
Elektrikernas 38 97 30 90 32 82 
Fastighets 192 295 181 291 193 276 
Finans- och 
Försäkringsbranschen 66 112 43 108 47 76 
GS 135 192 117 155 114 157 
Hamnarbetarnas 4 9 31 10 14 10 
Handelsanställdas 632 1 489 548 1 197 539 1 173 
Hotell- och 
restauranganställdas 510 1 143 477 1 129 480 1 003 
IF Metalls 748 1 260 716 1 050 727 931 
Journalisternas 61 97 47 98 53 82 
Kommunalarbetarnas 2 119 3 667 2 024 3 474 1 864 3 364 
Ledarnas 169 270 145 173 148 210 
Livsmedels-
arbetarnas 149 194 141 190 144 166 
Lärarnas 315 518 263 366 248 327 
Pappersindustri-
arbetarnas 53 72 34 49 31 57 
Sekos 171 271 183 334 162 276 
Småföretagarnas 292 720 277 654 240 570 
STs 148 183 151 151 160 158 
Sveriges arbetares 24 54 16 42 14 51 
Säljarnas 34 68 39 50 45 41 
Transportarbetarnas 322 778 304 648 301 618 
Unionens 2 501 4 983 2 341 4 333 2 247 4 071 
Vision 366 439 307 377 323 413 
Totalt 12 973 24 077 12 099 20 848 11 957 20 384 

Källa: Sveriges a-kassor. 

Hur lång tid tar det innan ersättning att betalas ut? 
Den ökade arbetslösheten har medfört en högre arbetsbelastning för flera 
arbetslöshetskassor och den tid en person som söker ersättning får vänta 
innan den får sin ersättning utbetald varierar mellan arbetslöshetskassorna.  

Tabell 2 visar genomströmningstiden för inkomstrelaterad ersättning under 
vecka 38. Genomströmningstiden är lång hos flera arbetslöshetskassor. Till 
exempel har hälften av de som fick sin första utbetalning vecka 38 hos Alfa 
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fått vänta upp till 23 veckor. Övriga som fick sin första utbetalning hos Alfa 
har fått vänta mer än 23 veckor. 

Tabell 2: Genomströmningstid för inkomstrelaterad ersättning, median 

Arbetslöshetskassa Vecka 38 
Akademikernas 6 
Alfa 23 
Byggnadsarbetarnas 5 
Elektrikernas 4 
Fastighets 4 
Finans- och 
Försäkringsbranschens 2 
GS 8 
Hamnarbetarnas * 
Handelsanställdas 11 
Hotell- och 
restauranganställdas 16 
IF Metalls 5 
Journalisternas 4 
Kommunalarbetarnas 8 
Ledarnas 5 
Livsmedelsarbetarnas 4 
Lärarnas 8 
Pappersindustriarbetarnas 2 
Sekos 4 
Småföretagarnas 17 
STs 5 
Sveriges arbetares 3 
Säljarnas * 
Transportarbetarnas 7 
Unionens 6 
Vision 6 
Samtliga 8 

Not: Om en arbetslöshetskassa har 10 ärenden eller färre under den aktuella 
perioden redovisas inga uppgifter. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

  

Genomströmningstid: 
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. 
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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.  

Fortsatt många ersättningstagare 
Figur 2 visar att antalet ersättningstagare fortsätter vara högre i år, jämfört 
med förra året. Under vecka 25 till 35 fick mellan 127 000 och 153 000 
personer ersättning i veckan. Samma period förra året var det mellan 85 000 
till 92 000 personer som fick ersättning per vecka. Den nedgång som syns 
efter vecka 31 är troligen ett resultat av att genomströmningstiderna hos 
arbetslöshetskassorna blivit längre och alltså inte ett resultat av ett minskat 
antal ersättningstagare. 

Figur 2: Antal ersättningstagare 

 

Not: Figuren visar antalet ersättningstagare som fått ersättning för vecka 1 till 36, 
2019 och 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Figur 3 visar en liknande utveckling i utbetald ersättning. Mellan vecka 25 
och 35 har det hittills betalats det ut mellan 199 och 287 miljoner kronor 
mer i ersättning per vecka, jämfört med samma period förra året. Precis som 
hos antalet ersättningstagare syns en nedgång i utbetald ersättning efter 
vecka 31. Det är troligt att vi över tid kommer att se att antalet 
ersättningstagare och utbetald ersättning ökar till nivåer som liknar de vi kan 
se innan vecka 31. 
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Figur 3: Utbetald ersättning 

Not: Figuren visar hur mycket ersättning (i miljoner kronor) som betalats ut under 
vecka 1 till 36, 2019 och 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Vilka får ersättning? 

Fler män än kvinnor bland ersättningstagare 
Figur 4 visar att andelen kvinnliga ersättningstagare varit något lägre i år 
jämfört med förra året. Under första kvartalet var skillnaden ungefär en 
procentenhet, vilket innebär att en något större andel män än kvinnor fått 
arbetslöshetsersättning i år jämfört med förra året. Under förra året ökade 
andelen kvinnor till omkring 49 procent under vecka 20 till 31. I år har 
andelen kvinnor istället varit mellan 46 och 47 procent. Den minskning i 
andelen som kan ses efter vecka 33 kommer troligen att över tid förändras 
till nivåer som liknar de innan vecka 33. 
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Figur 4: Andel kvinnliga ersättningstagare 

Not: Figuren visar förändringen i andelen kvinnliga ersättningstagare, 2019 och 
2020. Notera att skalan inte startar på noll procent. Källa: IAF:s statistik- och 
tillsynsdatabas. 

Figur 5 visar att den andel av utbetald ersättning som betalats ut till 
kvinnliga ersättningstagare är något lägre än den som betalats ut till män. 
Att kvinnor får en något mindre andel av den utbetalda ersättningen 
förklaras av att kvinnors genomsnittliga dagpenning är lägre än mäns. 
Skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga dagpenning har ökat 
mellan 2019 och 2020. I januari till och med mars i år fick kvinnor ungefär 
31 kronor mindre per dag än män, i augusti ökade skillnaden till ungefär 62 
kronor om dagen. Under förra året var skillnaden istället ungefär 29 kronor 
om dagen i både januari och augusti.   



 

 

 

 
 

 

 8 (9) 
 
  
 

 

Figur 5: Andel av utbetald ersättning som kvinnliga 
ersättningstagare får 

Not: Figuren visar den andel av utbetald ersättning som kvinnliga 
ersättningstagare får, 2019 och 2020. Notera att skalan inte startar på noll 
procent. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Något fler unga bland ersättningstagarna 
Figur 6 visar att det är i den yngre åldersgruppen, 34 år och yngre, som 
antalet ersättningstagare har ökat mest. Innan vecka 12 var ungefär 27 
procent av ersättningstagarna 34 år eller yngre. Sedan vecka 12 har andelen 
ökat något och under vecka 25 till 36 var ungefär en av tre ersättningstagare 
34 år eller yngre. Under första halvåret förra året var istället drygt en av fyra 
34 år eller yngre. 
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Figur 6: Procentuell fördelning av antalet ersättningstagare för 
åldersgrupperna 34 och yngre, 35 till 44, 45 till 54 och äldre än 
55 

Not: Figuren visar procentuell fördelning av antalet ersättningstagare för 
åldersgrupperna 34 och yngre, 35 till 44, 45 till 54 och äldre än 55, 2019 och 
2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Nästa veckorapport 
Nästa veckorapport publiceras på iaf.se/statistik den 5 oktober. 
Frågor kring statistikinnehållet kan skickas till statistik@iaf.se 

https://www.iaf.se/statistikdatabasen/veckostatistik/
mailto:statistik@iaf.se

	Sammanfattning
	Hur många söker, och hur många får, ersättning?
	Hur många ansökningar om ersättning kommer in?
	Hur lång tid tar det innan ersättning att betalas ut?
	Hur många får ersättning?
	Fortsatt många ersättningstagare

	Vilka får ersättning?
	Fler män än kvinnor bland ersättningstagare
	Något fler unga bland ersättningstagarna

	Nästa veckorapport

