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Inledning
Detta dokument beskriver den statistik om arbetslöshetsförsäkringen som kan tas
fram i Statistikdatabasen på IAF:s webbplats. Kapitlen i dokumentet är indelade
utifrån Statistikdatabasens områdesgruppering, exempelvis ”Antalet personer som
fått arbetslöshetsersättning”, ”Antalet dagar med arbetslöshetsersättning” eller
”Antalet underrättelser från Arbetsförmedlingen”. Inom varje område kan ett antal
olika sorters datauttag väljas. Förutom en grundläggande beskrivning av uppgifterna
finns även information om historik och lagregler.

Allmänt
Ersättningstagare som bytt arbetslöshetskassa eller flyttat räknas in i fler än en
arbetslöshetskassa, län eller kommun. Undvik därför att summera antalet
ersättningstagare fördelat på arbetslöshetskassa, län eller kommun eftersom den
summan därför kommer att innehålla dubbletter.
När arbetslöshetskassor, län eller kommuner gått samman eller bytt namn visas den
"nya" arbetslöshetskassan alternativt ”nya” länet eller kommunen även för uppgifter
bakåt i tiden.
För datauttag gjorda på län och kommuner gäller att om antalet understiger 5 visas
istället *. Detta görs för att undvika identifiering av enskilda personer.
För datauttag på väntetider och handläggningstider visas * i de fall antalet ärenden är
10 eller färre. Detta görs för att undvika att några enstaka ärenden påtagligt ska
påverka en enskild arbetslöshetskassas väntetid eller handläggningstid.
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1 Antalet personer som fått
arbetslöshetsersättning
1.1

Inkomstrelaterad ersättning/grundbelopp
Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning fördelat på om det var
inkomstrelaterad ersättning eller grundbelopp. En person kan under en period ha haft
både inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp. Därför kan en summa av dessa
båda antal innehålla dubbletter.
Nuvarande regler hittar du i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

1.1.1

Inkomstrelaterad ersättning
Antalet personer som fått inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.
Högsta dagpenning
Fr.o.m.

Inkomstrelaterad ersättning

1997-12-29

580 kr

2001-07-02

680 kr första 100 dagarna, därefter 580 kr

2002-07-01

730 kr första 100 dagarna, därefter 680 kr

2007-01-01

680 kr

2015-09-07
2020-04-13

910 kr första 100 dagarna, därefter 760 kr
1 200 kr första 100 dagarna, därefter 760 kr

1.1.1.1 Historiskt

Från 1997-09-29 till 2007-03-04 var ersättningsnivån 80 procent av
ersättningsgrundande dagsförtjänsten under hela ersättningsperioden, upp till det
högsta dagpenningbeloppet.

1.1.2

Grundbelopp
Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning enligt grundbelopp.
Högsta dagpenning
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Fr.o.m.

Grundbelopp

1997-12-29

240 kr

2001-07-02

270 kr

2002-07-01

320 kr

2015-09-07

365 kr

2020-04-13

510 kr
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1.1.2.1 Historiskt
Före 2007-01-01 fanns även möjligheten att få ersättning efter avslutade studier.
Från 2001-02-05 till 2007-07-02 kunde arbetslöshetskassan bevilja förlängning med
300 dagar. Innan dess kunde arbetslöshetskassan endast förlänga
ersättningsperioderna med 150 dagar för dem som var 57 år eller äldre.

1.2

Normalarbetstid
Antalet ersättningstagare fördelade på den normalarbetstid som ersättningsperioden
grundas på. Samma person kan förekomma mer än en gång eftersom han eller hon
kan ha förändrat sin normalarbetstid under aktuella tidsperioden.
Nuvarande regler hittar du i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
1.2.1.1 Historiskt
Från 1997-07-01 till 2007-01-01 beräknades normalarbetstiden på de senaste 6
månaderna i arbetsvillkoret eller samtliga månader under ramtiden som kunnat ingå i
ett arbetsvillkor. Alternativt 450 timmar under en sammanhängande tid av 6 månader
med minst 45 timmar i vardera månaden.

1.3

Arbetsutbud
Arbetsutbud är det antal timmar den arbetssökande kan arbeta per vecka.
Antalet ersättningstagare fördelade på det arbetsutbud som ersättningsperioden
grundas på. Samma person kan förekomma mer än en gång eftersom han eller hon
kan ha förändrat sitt arbetsutbud under aktuella tidsperioden.

1.4

Nytillkomna ersättningstagare (inte fått ersättning
senaste 5 åren)
Antalet ersättningstagare som är ”nya” i den bemärkelsen att de inte fått
arbetslöshetsersättning de senaste fem åren.
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1.5

Deltidsarbete
Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning i samband med deltidsarbete.
Den 7 april 2008 begränsades rätten att uppbära arbetslöshetsersättning i samband
med deltidsarbete till 75 dagar per ersättningsperiod. I Statistikdatabasen finns
uppgifter från och med 1 januari 2009.
Den 15 maj 2017 ändrades reglerna för deltidsarbete. De nya reglerna innebar att
arbetslöshetsersättning kan erhållas vid sidan av deltidsarbete under max 60 veckor
inom en ersättningsperiod.
Nuvarande regler hittar du i Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.
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2 Beslut
2.1

Villkoret som ligger till grund för
ersättningsperioden
Antalet ersättningstagare fördelat på det villkor (arbetsvillkoret eller
studerandevillkoret) som ersättningsperioden grundas på. Samma person kan
förekomma mer än en gång eftersom han eller hon kan ha fått ett nytt beslut grundat
på förändrat villkor under aktuella tidsperioden.
Nuvarande regler hittar du i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

2.1.1.1 Historiskt
Ändrades/
upphörde
2007-01-01

Villkor

Historiska regler

Huvudregeln

2007-01-01

Alternativregeln

2007-07-01

Studerandevillkoret

2007-01-01

Inkomstrelaterade
studerandevillkoret

2020-04-13

Huvudregeln

2020-04-13

Alternativregeln

Antalet timmar som krävdes med förvärvsarbete per
kalendermånad var 70.
Antalet timmar som krävdes med förvärvsarbete per
kalendermånad var 45 och den sammanlagda tiden skulle
vara minst 450 timmar.
En sökande var berättigad till ersättning enligt
grundförsäkringen (grundbelopp) utan att ha uppfyllt
arbetsvillkoret, om han eller hon stått till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande genom den
offentliga arbetsförmedlingen eller förvärvsarbetat i minst
90 kalenderdagar under en ramtid av 10 månader i
anslutning till att han eller hon avslutat en utbildning på
heltid som omfattade minst ett läsår och som berättigade
till studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395).
En sökande som deltagit i aktivitetsgarantin var berättigad
till ersättning enligt grundförsäkringen utan att ha uppfyllt
arbetsvillkoret, om han eller hon enligt överenskommelse i
handlingsplanen enligt 24 § förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program, lämnat
aktivitetsgarantin för studier samt därefter genomgått och
avslutat en utbildning på heltid som omfattade minst ett
läsår och som berättigade till studiestöd enligt
studiestödslagen (1999:1395). Om ersättningen i
aktivitetsgarantin baserades på en inkomstrelaterad
ersättning var en sökande som uppfyllt studerandevillkoret
enligt första stycket berättigad till ersättning enligt
inkomstbortfallsförsäkringen.
Antalet timmar som krävdes med förvärvsarbete per
kalendermånad var 80.
Antalet timmar som krävdes med förvärvsarbete per
kalendermånad var 50 och den sammanlagda tiden skulle
vara minst 480 timmar.
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2.2

Avstängning och nedsättning halvår 1 2003 –
halvår 1 2013
Antal ersättningstagare fördelat på beslut. Avstängning från ersättningsperioden eller
nedsättning av arbetslöshetsersättningen.
Avser på grund av regeländringar perioden 2003 till och med första halvåret 2013.
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3 Dagar med arbetslöshetsersättning
3.1

Inkomstrelaterad ersättning/grundbelopp
Antalet dagar med arbetslöshetsersättning fördelat på om dagarna avsåg
inkomstrelaterad ersättning eller grundbelopp.
Nuvarande regler hittar du i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

3.2

Deltidsarbete
Antalet dagar med arbetslöshetsersättning som utbetalats till personer i samband med
deltidsarbete.
Nuvarande regler hittar du i Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.
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4 Dagpenning
4.1

Medeldagpenning
Den genomsnittliga medeldagpenningen (kr/dag) för dem med
inkomstrelaterad ersättning.
Ett medelvärde beräknas utifrån personers beslutade dagpenning.
4.1.1.1 Historiskt
Från 2002-07-01 till 2006-12-31 var den högsta dagpenningen 730 kr per dag de
första 100 arbetslösa dagarna och därefter 680 per dag.
Från 2007-01-01 till 2015-09-06 var den högsta dagpenningen 680 kr för hela
perioden.
Från 2015-09-07 till 2020-06-12 var den högsta dagpenningen 910 kr per dag de
första 100 dagarna och därefter 760 kr per dag.
Nuvarande regler hittar du i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i
Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.
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5 Finansieringsavgifter, medlemsantal,
medlemsavgifter och nyckeltal
Mer information hittar du på: http://www.iaf.se/Global/statistik/Mer information om
medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal.pdf

5.1

Arbetslöshetskassornas finansieringsavgifter
Den finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna har betalat till staten.
Finansieringsavgiftens storlek beror på antalet medlemmar i arbetslöshetskassan vid
månadens slut samt på den genomsnittligt utbetalade dagpenningen enligt
inkomstbortfallsförsäkringen.

5.2

Arbetslöshetskassornas medlemsantal
Arbetslöshetskassorna rapporterar totalt antal medlemmar vid utgången av varje
månad. Arbetslöshetskassan Alfa rapporterar antalet anslutna till kassan. Uppgifterna
korrigeras även för tidigare månader.

5.3

Arbetslöshetskassornas medlemsavgifter
De beslutade medlemsavgifterna som gällde för vald månad, efter godkännande av
IAF. Avgiften kan vara olika beroende på medlemskategori.

5.4

Arbetslöshetskassornas nyckeltal
Nyckeltalen baseras på uppgifter från arbetslöshetskassornas årsredovisningar.
Uppgifterna gör det möjligt att jämföra exempelvis arbetslöshetskassornas
administrationskostnader, eget kapital och andel ersättningstagare per medlem.
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6 Underrättelser från Arbetsförmedlingen
Antalet skickade underrättelser från Arbetsförmedlingen och antalet mottagna
underrättelser till arbetslöshetskassorna skiljer sig åt eftersom det endast är
underrättelser för personer som begär ersättning som går vidare till
arbetslöshetskassorna.
Regler om när Arbetsförmedlingen ska lämna en underrättelse till
arbetslöshetskassan finns i 16 § förordning (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Grunder för underrättelse finns i 9, 11 samt
43–43b §§ Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Underrättelser till
arbetslöshetskassan med anledning av 11 § Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring redovisas som 43 a §.
Underrättelser som rör deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser lämnas till
Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning. Dessa grundar sig på 6 kap. 2 - 4 §§
Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.
Perioden 1 mars 2015 - 31 december 2017 prövades underrättelser för personer i
arbetsmarknadspolitiska program enligt 14a – 14c §§ i Förordning (1996:1100) om
aktivitetsstöd.
Uppgifter visas from september 2013 för underrättelser till arbetslöshetskassorna och
from mars 2015 för underrättelser till Arbetsförmedlingens enhet
Ersättningsprövning.

6.1

Skickade underrättelser från Arbetsförmedlingen
Antal skickade underrättelser fördelat på huvudorsakerna till varför
Arbetsförmedlingen lämnar underrättelse.

6.2

Mottagna underrättelser till arbetslöshetskassorna
Antal underrättelser samt antal underrättelser per 1 000 ersättningstagare.
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7 Underrättelser om ifrågasatt
ersättningsrätt januari 2005 – augusti
2013
Uppgifterna avser de gamla åtgärdsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen och visas tom
augusti 2013.

7.1

Underrättelser
Antal underrättelser samt antal underrättelser per 1 000 ersättningstagare.

7.2

Bortfall, sanktion sanktionsgrad m.m.
Sanktionsgrad (%) samt antal underrättelser fördelat på bortfall och sanktion.
𝑠𝑎𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =

7.3

𝑆𝑎𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑆𝑎𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

Sanktionsbeslut
Antal underrättelser fördelat på sanktionsbeslut samt om sanktionsbeslut har
omprövats, vad utfallet för omprövningen blev.
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8 Underrättelsernas handläggningstider
8.1

Handläggningstider för underrättelser som leder till
sanktion
Handläggningstid definieras som antalet dagar från det att en underrättelse om
ifrågasatt ersättningsrätt kommit in från Arbetsförmedlingen, till dess att ett beslut är
fattat. Den inkluderar tiden det tar att få in nödvändiga uppgifter, kommunicera med
den enskilde och fatta beslut om varning eller avstängning.
Antalet dagar redovisas som median samt första och tredje kvartil inom det gjorda
urvalet, exempelvis en kassa och en period. Om en arbetslöshetskassa har 10 ärenden
eller färre under den aktuella perioden redovisas inga uppgifter. Dessa redovisas då
med (*).
I ärenden som gäller arbetslöshetsersättning fattar arbetslöshetskassan beslut enligt
Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. I ärenden som gäller aktivitetsstöd fattar
Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning beslut enligt Förordning (2017:819)
om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 1 mars 2015 - 31
december 2017 gällde Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd för personer i
arbetsmarknadspolitiska program.
Uppgifter från arbetslöshetskassor finns from september 2013 och uppgifter från
Arbetsförmedlingen from mars 2015.
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9 Utbetald arbetslöshetsersättning
9.1

Inkomstrelaterad ersättning/grundbelopp.
Utbetald arbetslöshetsersättning (kr) fördelat på om ersättningen avsåg
inkomstrelaterad ersättning eller grundbelopp.
Nuvarande regler hittar du i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i Förordning
(1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

9.2

Deltidsarbete
Utbetald arbetslöshetsersättning (kr) i samband med deltidsarbetslöshet.
Nuvarande regler hittar du i Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.
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10 Väntetider
10.1 Väntetider, veckor och ärenden
Väntetid definieras som antalet veckor från den vecka en person skickar in sin första
tidrapport till den vecka personen får sin första utbetalning från arbetslöshetskassan.
Endast nya ärenden, så kallade förstagångsprövningar ingår i statistiken.
Väntetiderna redovisas som median samt första och tredje kvartil. Om en
arbetslöshetskassa har 10 ärenden eller färre under den aktuella perioden redovisas
inga uppgifter. Dessa redovisas då med (*).
Mer information om hur IAF beräknar och definierar väntetid hittar du på:
https://www.iaf.se/globalassets/statistik/pm-om-vantetid.pdf
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11 Återkrav
Återkrav redovisas här i bruttobelopp (inklusive skatt), även om en del av återkraven
egentligen är återkrävda i netto (exklusive skatt) av arbetslöshetskassorna. För
återkrav av arbetslöshetsersättning som har betalats ut samma år görs återkrav av
nettobeloppet och för återkrav av arbetslöshetsersättning som har betalats ut tidigare
år görs återkrav av bruttobeloppet.
Nuvarande regler hittar du i Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
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Postadress:
IAF
Box 210
641 22 Katrineholm

Telefon: 0150 - 48 70 00
Fax: 0150 - 48 70 02
E-post: iaf@iaf.se
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