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Veckostatistik vecka 42 
Sammanfattning  

• Antalet ersättningstagare fortsätter vara högre än under förra året.  
• De senaste veckorna har det betalats ut mellan 235 och 298 miljoner 

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

• Genomströmningstiden under vecka 40 visar att väntetiden på beslut 
om utbetalning är lång hos flera arbetslöshetskassor.  

• Antalet ansökningar om ersättning fortsätter vara högre än under 
samma period förra året, men ligger nu på något lägre nivåer än 
innan sommaren. 

• Sedan vecka 34 har arbetslöshetskassorna återkrävt i genomsnitt 1,3 
miljoner mer i veckan, jämfört med förra året. 

Hur många söker, och hur många får, ersättning? 
Den här veckans statistik beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, 
genomströmningstiderna hos arbetslöshetskassorna under vecka 40, och 
hur många som får ersättning. Avslutningsvis tittar vi närmare på hur 
många som får betala tillbaka ersättning och hur mycket dessa ska betala 
tillbaka. 

Hur många ansökningar om ersättning kommer in? 
Nedan redovisas antalet nya 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. En ansökan innebär inte per 
automatik att ersättning kommer att betalas ut. 

I figur 1 visas antalet ansökningar om ersättning som kommit in till 
arbetslöshetskassorna. Antalet som visas i denna veckas statistik är något 
lägre än den som visats i tidigare veckostatistik. Det beror på att vi från och 
med denna vecka endast redovisar antalet nya ansökningar om ersättning, 
vilket ger oss en bild av ungefär hur många personer som skickar in en 
ansökan om ersättning per vecka. Figur 1 visar att antalet nya ansökningar 
generellt har legat något högre i år, jämfört med förra året. Efter en topp på 
över 20 000 ansökningar vecka 14 har antalet varierat från vecka till vecka. 
Under sommaren minskade antalet men sedan vecka 31 har det under flera 
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veckor ökat. Antalet nya ansökningar ligger dock fortfarande på något lägre 
nivåer än innan sommaren.  

Figur 1: Ansökningar om ersättning 

Not: Figuren visar antalet nya ansökningar om ersättning under vecka 1 till 40, 
2019 och 2020. Källa: Sveriges a-kassor. 

I tabell 1 redovisas inflödet av ansökningar uppdelat per arbetslöshetskassa. 
Mellan vecka 38 och 40 ökade inflödet hos nästan alla arbetslöshetskassor. 
Hotell- och restauranganställdas, Elektrikernas och Sveriges arbetares är de 
arbetslöshetskassor som haft störst procentuell ökning i antalet ansökningar, 
jämfört med samma period förra året. 
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Tabell 1: Antal ansökningar om ersättning per arbetslöshetskassa 

Arbetslöshetskassa 201938 202038 201939 202039 201940 202040 
Akademikernas 347 613 307 556 620 1 041 
Alfa 1316 1 768 1 144 1 631 1 583 2 018 
Byggnadsarbetarnas 170 250 144 204 171 333 
Elektrikernas 12 37 5 26 14 49 
Fastighets 88 106 88 102 129 207 
Finans- och 
Försäkringsbranschen 20 26 23 26 36 50 
GS 41 97 54 78 82 146 
Hamnarbetarnas 4 6 6 2 3 3 
Handelsanställdas 244 531 245 527 380 716 
Hotell- och 
restauranganställdas 189 552 137 549 311 762 
IF Metalls 281 357 252 348 419 590 
Journalisternas 15 24 12 16 22 27 
Kommunalarbetarnas 849 1 536 762 1 640 1 166 2 054 
Ledarnas 52 72 50 58 85 135 
Livsmedelsarbetarnas 74 87 49 80 83 122 
Lärarnas 73 94 77 111 83 127 
Pappersindustri-
arbetarnas 10 16 6 15 28 24 
Sekos 71 114 58 92 129 187 
Småföretagarnas 118 187 88 195 182 253 
STs 51 60 38 52 66 100 
Sveriges arbetares 8 29 9 16 11 25 
Säljarnas 27 22 23 25 26 47 
Transportarbetarnas 125 278 126 292 193 446 
Unionens 736 1 361 649 1 294 1 334 2 472 
Vision 130 144 91 164 153 276 
Totalt 5051 8 367 4 443 8 099 7 309 12 210 

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 40. Genomströmningstiden är lång hos flera arbetslöshetskassor. Till 
exempel har hälften av de som fick sin första utbetalning vecka 40 hos Alfa 
fått vänta upp till 22 veckor. Övriga som fick sin första utbetalning hos Alfa 
har fått vänta mer än 22 veckor. 
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Tabell 2: Genomströmningstid för inkomstrelaterad ersättning 

Arbetslöshetskassa Vecka 40 
Akademikernas                                                6 
Alfa                                                         22 
Byggnadsarbetarnas                                           4 
Elektrikernas                                                4 
Fastighets                                                   4 
Finans- och 
Försäkringsbranschens                            4 
GS                                                           8 
Hamnarbetarnas                                               * 
Handelsanställdas                                            13 
Hotell- och 
restauranganställdas                             15 
IF Metalls                                                   5 
Journalisternas                                              4 
Kommunalarbetarnas                                           6 
Ledarnas                                                     6 
Livsmedelsarbetarnas                                         6 
Lärarnas                                                     7 
Pappersindustriarbetarnas                                    4 
Sekos                                                        4 
Småföretagarnas                                              17 
STs                                                          5 
Sveriges arbetares                                           * 
Säljarnas                                                    * 
Transportarbetarnas                                          6 
Unionens                                                     6 
Vision                                                       4 
Samtliga 7 

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 146 000 och 155 000 
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 38, 
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 235 och 298 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 38, 2019 och 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Hur många får betala tillbaka ersättning? 
Figur 4 visar att antalet personer som fått ett 
beslut om återkrav var högre under det 
första kvartalet i år jämfört med samma 
period förra året, vilket troligen är ett 
resultat av ett större antal ersättningstagare 
under 2020. Efter vecka 15 har antalet beslut 
varierat, och under flera veckor varit lägre 
än samma period förra året. Sedan vecka 34 
har antalet beslut dock varit högre än förra 
året och arbetslöshetskassorna har tagit i 
genomsnitt 334 fler beslut om återkrav per 
vecka under vecka 34 till 39.  

  

Återkrav:  
När arbetslöshetsersättning 
har blivit felaktigt utbetald ska 
arbetslöshetskassorna kräva 
tillbaka den felaktiga 
ersättningen. Då beslutas om 
ett återkrav. 
Arbetslöshetskassorna brukar 
varje år besluta om återkrav 
på ungefär 100 till 130 
miljoner kronor. 
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Figur 4: Antal återkrav 

Not: Figuren visar antalet personer som fått ett beslut om återkrav vecka 1 till 40 
2019 och 2020. Återkravet kan gälla en annan eller flera andra veckor. Källa: 
IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Figur 5 visar en liknande utveckling i det belopp som återkrävts. Under 
första kvartalet i år återkrävdes i genomsnitt 0,84 miljoner mer per vecka, 
jämfört med förra året. Mellan vecka 15 och 33 återkrävdes istället i 
genomsnitt ungefär 0,24 miljoner mer i veckan. Sedan vecka 34 har 
arbetslöshetskassorna återkrävt i genomsnitt 1,3 miljoner mer i veckan, 
jämfört med förra året. 
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Figur 5: Återkrävt belopp 

Not: Figuren visar hur mycket ersättning som återkrävts under vecka 1 till 40, 
2019 och 2020. Återkravet kan gälla en eller flera andra veckor. Källa: IAF:s 
statistik- och tillsynsdatabas. 

Nästa veckorapport 
Nästa veckorapport publiceras på iaf.se/statistik den 19 oktober. 
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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