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Veckostatistik vecka 35 
Sammanfattning  

• Antalet ersättningstagare fortsätter vara högre än under förra året.  
• De senaste veckorna har det betalats ut i genomsnitt 222 miljoner 

kronor mer i ersättning per vecka, jämfört med samma period 2019. 
• 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 var tredje 
ersättningstagare är 34 år eller yngre. Under samma period förra året 
var en av fyra ersättningstagare 34 år eller yngre.  

• I juli redovisade arbetslöshetskassorna nästan 3,9 miljoner 
medlemmar, vilket är en ökning på ungefär 2 700 medlemmar sedan 
juni. 

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

Hur många är medlemmar, hur många söker, och hur 
många får, ersättning? 

Den här veckans statistik beskriver medlemsutvecklingen hos 
arbetslöshetskassorna, utvecklingen av ersättningsansökningar, samt 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 är medlemmar? 
Arbetslöshetskassorna rapporterar varje månad in medlemsutvecklingen till 
IAF. Uppgifterna nedan har tagits ut i augusti 2020, medlemsantalen kan 
dock korrigeras upp till ett år efter första inrapporteringen.  

Figur 1 visar medlemsutvecklingen hos arbetslöshetskassorna, samt 
utvecklingen av antalet personer i arbetskraften, från januari 2007 till juli 
2020. I januari 2007 hade arbetslöshetskassorna drygt 3,7 miljoner 
medlemmar. Därefter minskade antalet medlemmar fram till i slutet av 2008 
till drygt 3,3 miljoner, och har sedan början på 2009 ökat i ungefär samma 
takt som arbetskraften. Sedan januari i år har det totala medlemsantalet ökat 
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med drygt 239 000 personer. Den största ökningen skedde under mars 
månad, då medlemsantalet ökade med ungefär 127 500. I juli redovisade 
arbetslöshetskassorna nästan 3,9 miljoner medlemmar, en ökning med 
nästan 2 700 medlemmar sedan juni. 

Figur 1: Medlemsutvecklingen hos arbetslöshetskassorna 

 

Not: Figuren visar medlemsutvecklingen hos arbetslöshetskassorna, samt 
utvecklingen av antalet personer i arbetskraften från januari 2007 till juli 2020. 
Statistiken från SCB är säsongsrensad och innefattar arbetskraft 16 till 64 år. 
Observera att skalan inte börjar på noll. Källa: IAF:s statistikdatabas och SCB:s 
Arbetskraftsundersökningar. 

Tabell 1 visar förändringen i antalet medlemmar hos varje 
arbetslöshetskassa mellan juni och juli. Lite mer än hälften av 
arbetslöshetskassorna har haft en fortsatt ökning i sitt medlemsantal medan 
det hos övriga minskat något. 

Tabell 1: Medlemsutveckling, per arbetslöshetskassa 

Arbetslöshetskassa Juni Juli 
Förändring 

i antal 
Förändring 

i procent 
Akademikernas 745 146 746 307 1 161 0,16 % 
Alfa 151 534 152 459 925 0,2 % 

Byggnadsarbetarnas 128 504 128 946 442 0,6 % 

Elektrikernas 30 265 30 319 54 0,3 % 
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Arbetslöshetskassa Juni Juli 
Förändring 

i antal 
Förändring 

i procent 
Fastighets 46 443 46 609 166 0,2 % 
Finans- och 
Försäkringsbranschens 50 492 50 524 32 

0,4 % 

GS 47 850 47 767 -83 0,1 % 

Hamnarbetarnas 1 277 1 274 -3 -0,2 % 

Handelsanställdas 185 242 185 905 663 -0,2 % 
Hotell- och 
Restauranganställdas 92 776 92 584 -192 

0,4 % 

IF Metalls 276 090 275 373 -717 -0,2 % 

Journalisternas 10 681 10 652 -29 -0,3 % 

Kommunalarbetarnas 596 897 598 349 1 452 -0,3 % 

Ledarnas 82 423 82 371 -52 0,2 % 

Livsmedelsarbetarnas 30 501 30 502 1 0,003 % 
Lärarnas 155 777 155 545 -232 -0,1 % 

Pappersindustriarbetarnas 13 518 13 553 35 0,3 % 

Sekos 79 975 79 747 -228 -0,3 % 

Småföretagarnas 114 710 114 448 -262 -0,2 % 

STs 77 343 77 398 55 0,1 % 

Sveriges arbetares 6 763 6 781 18 0,3 % 

Säljarnas 8 079 8 083 4 0,05 % 

Transportarbetarnas 96 415 96 670 255 0,3 % 

Unionens 720 738 719 945 -793 -0,1 % 

Vision 146 259 146 256 -3 -0,002 % 
Total 3 895 698 3 898 367 2 669 0,1 % 

Not: Tabellen visar medlemsantalet per arbetslöshetskassa under juni och juli.  
Källa: IAF:s statistikdatabas. 

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 2 nedan syns att antalet ansökningar generellt har legat något högre 
under hela 2020. En tydlig ökning kan ses från och med vecka 12 med en 
topp vecka 14. Därefter har antalet ansökningar varierat från vecka till 
vecka, men förefaller trendmässigt ha minskat något. Det finns viss 
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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. 

Figur 2: Totalt antal ansökningar om ersättning 

Not: Figuren visar det totala antalet ansökningar om ersättning under vecka 1 till 
33, 2019 och 2020. Källa: Sveriges a-kassor 

I tabell 2 nedan redovisas inflödet av ärenden uppdelat per 
arbetslöshetskassa. Hos de flesta arbetslöshetskassor har inflödet under 
vecka 33 legat på likvärdiga nivåer som veckorna innan. Inflödet hos till 
exempel Alfa och Kommunalarbetarnas har dock fortsatt att öka under 
perioden.  

Tabell 2: Antal ansökningar om ersättning per arbetslöshetskassa 

Arbetslöshetskassa 201931 202031 201932 202032 201933 202033 
Akademikernas 1 004 1 301 917 1 340 1 005 1 197 
Alfa 1 517 3 019 1 739 3 186 1 879 4 242 
Byggnadsarbetarnas 272 449 284 511 328 522 
Elektrikernas 27 63 26 90 30 89 
Fastighets 150 215 154 223 166 218 
Finans- och 
Försäkringsbranschens 58 83 50 86 58 85 
GS 103 167 104 201 100 180 
Hamnarbetarnas 5 8 3 7 2 6 
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Arbetslöshetskassa 201931 202031 201932 202032 201933 202033 
Handelsanställdas 347 794 379 833 392 873 
Hotell- och 
restauranganställdas 334 865 353 776 346 821 
IF Metalls 463 831 504 998 594 1 057 
Journalisternas 29 65 36 73 32 50 
Kommunalarbetarnas 1 154 1 908 1 228 2 102 1 323 2 584 
Ledarnas 124 151 129 208 122 160 
Livsmedelsarbetarnas 84 78 87 118 93 116 
Lärarnas 254 311 285 404 456 751 
Pappersindustriarbetarnas 8 10 4 13 5 11 
Sekos 95 215 98 234 99 192 
Småföretagarnas 146 357 136 414 162 437 
STs 83 122 63 98 90 123 
Sveriges arbetares 17 48 17 51 15 52 
Säljarnas 41 62 43 68 47 60 
Transportarbetarnas 207 615 239 673 245 595 
Unionens 2 033 3 678 2 027 3 992 2 069 3 535 
Vision 231 269 237 288 233 254 

 8 786 15 684 9 142 16 987 9 891 18 210 
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. 
Eftersom genomströmningstiderna hos arbetslöshetskassorna blivit något 
längre, som ett resultat av det ökade inflödet, är det troligt att fördröjningen 
i statistiken blivit längre. 

Fler får ersättning och mer betalas ut  
Figur 3 visar att antalet ersättningstagare varit högre under 2020 jämfört 
med förra året. Det syns dessutom en tydlig ökning från och med vecka 14. 
Under vecka 22 till 29 fick mellan 123 000 till 143 000 personer ersättning i 
veckan. Samma period förra året var det mellan 84 000 till 89 000 personer 
som fick ersättning per vecka.  

Figur 3: Antal ersättningstagare 
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Not: Figuren visar antalet ersättningstagare som fått ersättning för vecka 1 till 31 
2019 och 2020. Den minskning som syns efter vecka 27 är troligen ett resultat av 
att genomströmningstiderna hos arbetslöshetskassorna blivit längre. Källa: IAF:s 
statistik- och tillsynsdatabas. 

Figur 4 visar en liknande utveckling i utbetald ersättning. Mellan vecka 22 
och 29 betalades det ut i genomsnitt 222 miljoner kronor mer i ersättning 
per vecka, jämfört med samma period förra året. Den nedgång som syns i 
antalet ersättningstagare, samt utbetald ersättning, efter vecka 29 är troligen 
ett resultat av att genomströmningstiderna1 hos arbetslöshetskassorna blivit 
längre. Nedgången är alltså inte ett resultat av en minskning i antal 
ersättningstagare eller utbetald ersättning under dessa veckor. 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 29.  

  

                                                 
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 4: Utbetald ersättning 

Not: Figuren visar hur mycket ersättning (i miljoner kronor) som betalats ut under 
vecka 1 till 31 2019 och 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Vilka får ersättning? 

Fler män än kvinnor bland ersättningstagare 
Figur 5 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 det är en något större andel män än kvinnor 
som 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 omkring 46 procent. Statistiken tyder också 
på att andelen kvinnor minskat ytterligare under vecka 27 till 31 i år, vilket 
indikerar att antalet manliga ersättningstagare ökar mer än antalet kvinnliga. 
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Figur 5: 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 6 visar att den andel av utbetald ersättning som betalats ut till 
kvinnliga ersättningstagare är något lägre än den som betalats ut till 
manliga. Likvärdigt med minskningen i andelen kvinnliga ersättningstagare 
efter vecka 27 har den andel av utbetald ersättning som betalas ut till 
kvinnor minskat. Att kvinnor får en något mindre andel av den utbetalda 
ersättningen förklaras också 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 juli ökade 
skillnaden till ungefär 60 kronor om dagen. Under förra året var skillnaden 
istället ungefär 29 kronor om dagen i både januari och juli.  
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Figur 6: Andel av utbetald ersättning som kvinnliga ersättningstagare 
får 

Not: Figuren visar förändring i 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 ersättningstagare 
Figur 7 visar att det är i den yngre åldersgruppen, 34 år och yngre, som 
antalet ersättningstagare 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 31 var drygt 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 7: 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 31 augusti.  
Frågor kring statistikinnehållet kan skickas till statistik@iaf.se 

mailto:statistik@iaf.se
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