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Veckostatistik vecka 44 
Sammanfattning  
• Mellan 143 000 och 157 000 personer får arbetslöshetsersättning varje 

vecka.  
• Vecka 25 till 35 betalades det ut mellan 256 och 305 miljoner kronor 

mer i ersättning per vecka, jämfört med samma period förra året. 
• Genomströmningstiden under vecka 42 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. 

•  Det är fortsatt fler män och personer 34 år eller yngre bland de 
ersättningstagare som får ersättning i år, jämfört med samma period 
förra året. 

Hur många söker, och hur många får, ersättning? 
Den här veckans statistik beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, 
genomströmningstiderna hos arbetslöshetskassorna under vecka 42, och hur 
många som får ersättning. Avslutningsvis tittar vi närmare på vilka som får 
ersättning genom att redovisa fördelningen inom arbetslöshetsersättningen 
bland kvinnor och män, samt i olika åldersgrupper. 

Hur många ansökningar om ersättning kommer in? 
För att skapa en bild av hur många personer som skickar in en ansökan om 
ersättning per vecka 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. Figur 1 visar att 
antalet ansökningar generellt har legat något högre i år, jämfört med förra 
året. Sedan sommaren har antalet nya ansökningar varierat mellan ungefär 
8 och 13 000 ansökningar per vecka, vilket överlag är ett något lägre antal 
än innan sommaren.  
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Figur 1: Antal ansökningar om ersättning 

Källa: Sveriges a-kassor. 

I tabell 1 redovisas inflödet av ansökningar uppdelat per arbetslöshetskassa. 
Mellan vecka 41 och 42 minskade inflödet något hos nästan alla 
arbetslöshetskassor. Antalet ansökningar är dock fortsatt högre än samma 
period förra året. Även denna veckas statistik visar att 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 201940 202040 201941 202041 201942 202042 
Akademikernas 620 1 006 378 671 380 564 
Alfa 1583 1 944 1 440 1 856 1 244 1 850 
Byggnadsarbetarnas 171 303 169 300 160 295 
Elektrikernas 14 46 13 43 6 35 
Fastighets 129 175 101 145 67 128 
Finans- och 
Försäkringsbranschen 36 49 30 44 14 34 
GS 82 141 62 102 58 87 
Hamnarbetarnas 3 3 8 4 2 7 
Handelsanställdas 380 652 294 614 251 554 
Hotell- och 
restauranganställdas 311 714 224 637 205 518 
IF Metalls 419 504 331 430 336 402 
Journalisternas 22 23 7 11 7 18 
Kommunalarbetarnas 1166 1 863 1 047 1 853 889 1 796 
Ledarnas 85 124 63 78 51 78 
Livsmedelsarbetarnas 83 100 72 80 60 82 
Lärarnas 83 113 63 77 53 82 
Pappersindustri-
arbetarnas 28 21 13 14 8 11 
Sekos 129 152 84 130 105 187 
Småföretagarnas 182 245 130 236 140 221 
STs 66 92 75 66 47 47 
Sveriges arbetares 11 24 6 19 4 23 
Säljarnas 26 47 22 28 11 29 
Transportarbetarnas 193 414 161 354 122 268 
Unionens 1334 2 254 855 1 561 729 1 403 
Vision 153 214 106 178 105 162 
Totalt 7309 11 223 5 754 9 531 5 054 8 881 

Källa: Sveriges a-kassor. 

Hur lång tid tar det innan ersättning att betalas ut? 
I det här avsnittet redovisas genomströmningstiden för inkomstrelaterad 
ersättning, vilket ger oss en bild av hur lång tid det tar för en ny 
ersättningstagare att få sin första utbetalning. Tabell 2 visar 
genomströmningstiden under vecka 42. Tabellen visat att 
genomströmningstiden är lång hos flera arbetslöshetskassor. Till exempel 
har hälften av de som fick sin första utbetalning vecka 42 hos Hotell- och 
restauranganställdas och Småföretagarnas väntat upp till 14 veckor. Övriga 



 

 

 

 
 

 

  4 (9) 
 
  
 

 

som fick sin första utbetalning hos dessa arbetslöshetskassor har fått vänta 
mer än 14 veckor. 

Tabell 2: Genomströmningstid för inkomstrelaterad ersättning 

Arbetslöshetskassa Vecka 42 
Akademikernas                                                6 
Alfa                                                         20 
Byggnadsarbetarnas                                           4 
Elektrikernas                                                6 
Fastighets                                                   3 
Finans- och 
Försäkringsbranschens                            2 
GS                                                           6 
Hamnarbetarnas                                               * 
Handelsanställdas                                            10 
Hotell- och 
restauranganställdas                             14 
IF Metalls                                                   5 
Journalisternas                                              * 
Kommunalarbetarnas                                           8 
Ledarnas                                                     5 
Livsmedelsarbetarnas                                         7 
Lärarnas                                                     8 
Pappersindustriarbetarnas                                    * 
Sekos                                                        3 
Småföretagarnas                                              14 
STs                                                          6 
Sveriges arbetares                                           4 
Säljarnas                                                    3 
Transportarbetarnas                                          6 
Unionens                                                     6 
Vision                                                       6 
Samtliga 7 

Not: Om en arbetslöshetskassa har 10 eller färre beslutade ärenden under den 
aktuella perioden redovisas inga uppgifter. 

  

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? 
I det här avsnittet redovisar vi hur många som fått ersättning utbetald under 
nuvarande och förra året och hur mycket dessa ersättningstagare fått 
utbetalt. Det är åtminstone tre till fyra veckors fördröjning i den statistik 
som rör ersättningstagare och utbetald ersättning. De längre 
genomströmningstiderna hos arbetslöshetskassorna innebär dessutom 
troligen att fördröjningen blivit längre. Därför redovisas tid som ligger några 
veckor bakåt i tiden och de sista veckorna som redovisas bör ses som 
preliminära.  

Mellan 143 000 och 157 000 får arbetslöshetsersättning 
Figur 2 visar att antalet ersättningstagare fortsätter vara högre i år, jämfört 
med förra året. Under vecka 25 till 35 fick mellan 143 000 och 157 000 
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 33 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 

 

Figur 3 visar en liknande utveckling i utbetald ersättning. Mellan vecka 25 
och 35 har det hittills betalats det ut mellan 256 och 305 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 33. Det är troligt att vi över tid kommer att se att antalet 
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ersättningstagare och utbetald ersättning ökar till nivåer som liknar de vi kan 
se innan vecka 33. 

Figur 3: Utbetald ersättning 

  

Vilka får ersättning? 

Fortsatt fler män bland ersättningstagarna 
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 25 till 35. I år har 
andelen kvinnor istället varit ungefär 47 procent. Precis som tidigare veckor 
kan vi se att andelen minskar under de sista veckorna som presenteras. I 
veckostatistiken för vecka 40 redovisade vi siffror som visade att ungefär 41 
procent av ersättningstagarna i vecka 36 var kvinnor. Denna andel har nu 
ökat till 46 procent. Det innebär att det är troligt att den minskning vi nu kan 
se kommer att förändras till nivåer som liknar tidigare veckors nivåer. 
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Figur 4: Andel kvinnliga ersättningstagare 

Not: Notera att skalan inte börjar på noll procent.  

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 september ökade skillnaden till ungefär 
60 kronor om dagen. Under förra året var skillnaden istället ungefär 29 
kronor om dagen i både januari och september.   
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Figur 5: Andel av utbetald ersättning som kvinnliga 
ersättningstagare får 

Not: Notera att skalan inte börjar på noll procent.  

Fortsatt fler unga bland ersättningstagarna 
Precis som tidigare veckor visar vår statistik att antalet ersättningstagare har 
ökat som mest bland yngre. Figur 6 visar att antalet ersättningstagare 34 år 
eller yngre utgjort ungefär en tredjedel av ersättningstagarna sedan vecka 
13. Under samma period förra året var drygt en fjärdedel av 
ersättningstagarna 34 år eller yngre.  
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Figur 6: Procentuell fördelning av antalet ersättningstagare för 
olika åldersgrupper 

 

Nästa veckorapport 
Nästa veckorapport publiceras på iaf.se/statistik den 2 november. 
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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