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Veckostatistik vecka 36 
Sammanfattning  

• Antalet ersättningstagare fortsätter vara högre än under förra året.  
• De senaste veckorna har det betalats ut i genomsnitt 231 miljoner 

kronor mer i ersättning per vecka, jämfört med samma period 2019. 
• Efter några veckor med ett minskat antal ansökningar om ersättning, 

visar statistiken att antalet återigen har börjat öka. 
• Veckostatistiken om genomströmningstider visar att väntetiden på 

beslut om utbetalning är lång hos flera arbetslöshetskassor.  
• Antalet beslut för tidigare företagare har minskat de senaste 

veckorna.  

Hur många söker, och hur många får, ersättning? 
Den här veckans statistik beskriver utvecklingen av ersättningsansökningar, 
genomströmningstiderna hos arbetslöshetskassorna under vecka 34, och 
hur många som får ersättning. Avslutningsvis tittar vi närmare på hur 
många tidigare företagare som beviljas ersättning och vilken orsak de har 
till sin arbetslöshet. 

Hur många ansökningar om ersättning kommer in? 
Nedan redovisas det totala antalet ansökningar om ersättning som har 
kommit in till arbetslöshetskassorna per vecka. Statistiken kommer från 
Sveriges a-kassor. 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 nedan syns att antalet ansökningar generellt har legat något högre i 
år, jämfört med förra året. Sedan vecka 12 har antalet ansökningar dessutom 
varit betydligt fler. Efter en topp vecka 14 har antalet ansökningar varierat 
från vecka till vecka. Efter några veckor med ett minskat antal från vecka till 
vecka, tyder statistiken nu på att antalet återigen börjat öka något.  
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Figur 1: Totalt antal ansökningar om ersättning 

Not: Figuren visar det totala antalet ansökningar om ersättning under vecka 1 till 
34, 2019 och 2020. Källa: Sveriges a-kassor 

 

I tabell 1 nedan redovisas inflödet av ärenden uppdelat per 
arbetslöshetskassa. Hos mer än hälften av arbetslöshetskassor har inflödet 
under vecka 34 legat på relativt likvärdiga nivåer som veckorna innan. Hos 
övriga har inflödet ökat. Alfa och Kommunalarbetarnas är de 
arbetslöshetskassor som haft störst ökning i antal ansökningar mellan vecka 
32 och 34. Störst procentuell ökning har Lärarnas arbetslöshetskassa haft. 
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Tabell 1: Antal ansökningar om ersättning per arbetslöshetskassa 

Arbetslöshetskassa 201932 202032 201933 202033 201934 202034 
Akademikernas 917 1 333 1 005 1 172 968 1 370 
Alfa 1 739 3 170 1 879 4 150 2323 3 963 
Byggnadsarbetarnas 284 505 328 492 302 517 
Elektrikernas 26 87 30 87 19 96 
Fastighets 154 216 166 212 145 213 
Finans- och 
Försäkringsbranschens 50 81 58 84 43 75 
GS 104 201 100 178 112 170 
Hamnarbetarnas 3 7 2 6 3 7 
Handelsanställdas 379 819 392 852 442 1 065 
Hotell- och 
restauranganställdas 353 742 346 756 394 781 
IF Metalls 504 984 594 996 614 1 159 
Journalisternas 36 72 32 46 39 74 
Kommunalarbetarnas 1 228 2 066 1 323 2 518 1431 2 755 
Ledarnas 129 206 122 157 112 187 
Livsmedelsarbetarnas 87 116 93 108 130 186 
Lärarnas 285 389 456 729 346 772 
Pappersindustriarbetarnas 4 13 5 10 16 16 
Sekos 98 207 99 186 152 227 
Småföretagarnas 136 409 162 428 184 555 
STs 63 98 90 101 105 146 
Sveriges arbetares 17 50 15 50 17 46 
Säljarnas 43 68 47 58 41 66 
Transportarbetarnas 239 668 245 581 285 628 
Unionens 2 027 3 870 2 069 3 427 2042 3 985 
Vision 237 287 233 245 245 314 
Totalt 9 142 16 664 9 891 17 629 10510 19 373 

Källa: Sveriges a-kassor 

Hur lång tid tar det innan ersättning att betalas ut? 
Just nu har flera arbetslöshetskassor längre handläggningstider än vanligt. 
Vår uppföljning som kallas Genomströmningstid visar 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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Tabell 2 visar genomströmningstiderna för vecka 34. Mer omfattande 
statistik om genomströmningstider för arbetslöshetsersättning publicerar 
IAF den 14:e varje månad på www.iaf.se i statistikdatabasen.  

Den ökade arbetslösheten har dock medfört en betydligt högre 
arbetsbelastning än normalt för flera arbetslöshetskassor och 
genomströmningstiderna är långa hos flera arbetslöshetskassor just nu.  

Tabell 2: Genomströmningstid för inkomstrelaterad ersättning, median 

Arbetslöshetskassa Vecka 34 
Akademikernas 7 
Alfa 20 
Byggnadsarbetarnas 6 
Elektrikernas 6 
Fastighets 6 
Finans- och 
Försäkringsbranschens 6 
GS 6 
Hamnarbetarnas * 
Handelsanställdas 13 
Hotell- och 
restauranganställdas 15 
IF Metalls 6 
Journalisternas * 
Kommunalarbetarnas 9 
Ledarnas 6 
Livsmedelsarbetarnas 8 
Lärarnas 7 
Pappersindustriarbetarnas * 
Sekos 5 
Småföretagarnas 15 
STs 4 
Sveriges arbetares 6 
Säljarnas 5 
Transportarbetarnas 7 
Unionens 7 
Vision 7 
Samtliga 7 

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

http://www.iaf.se/
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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.  

Fler får ersättning och mer betalas ut  
Figur 2 visar att antalet ersättningstagare fortsätter vara högre under 2020 
jämfört med förra året. Under vecka 22 till 29 fick mellan 128 000 till 
144 000 personer ersättning i veckan. Samma period förra året var det 
mellan 84 000 till 89 000 personer som fick ersättning per vecka. Efter 
vecka 29 syns en nedgång i antalet ersättningstagare. Det är troligt att denna 
nedgång är 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 32 
2019 och 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Figur 3 visar en liknande utveckling i utbetald ersättning. Mellan vecka 22 
och 29 betalades det ut i genomsnitt 231 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 29. 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.  
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Figur 3: Utbetald ersättning 

Not: Figuren visar hur mycket ersättning (i miljoner kronor) som betalats ut under 
vecka 1 till 32 2019 och 2020. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Arbetslöshet bland företagare 

Färre beslut rörande arbetssökande företagare 
Figur 4 visar att antalet beslut för arbetssökande som tidigare varit 
företagare ökade efter vecka 12. Mellan vecka 12 och 28 fattades i 
genomsnitt 101 fler beslut för tidigare företagare, jämfört med samma 
period förra året. De senaste veckorna har antalet dock minskat, vilket tyder 
på en nedgång i antalet företagare som beviljas arbetslöshetsersättning.  
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Figur 4: Antal beslut för arbetssökande som tidigare varit företagare 

Not: Figuren visar antalet tagna beslut för arbetssökande som tidigare varit 
företagare under vecka 1 till 34 2019 och 2020. Under vecka 1 togs väldigt få 
beslut, troligen eftersom det var nyårshelg under denna vecka. Beslutet kan avse en 
annan vecka än den beslutet fattades. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Bristande lönsamhet vanligaste orsaken 

Figur 5 visar att den vanligaste anledningen till arbetslöshet hos en tidigare 
företagare fortsatt är bristande lönsamhet. Det är den anledning som 
procentuellt sett ökat mest sedan förra året. Andra vanliga orsaker till 
arbetslöshet är att de lagt ned företaget, konkurs samt hälsoskäl. Kategorin 
övrigt innehåller mindre vanliga orsaker som generationsskifte, upphört 
kompanjonskap och avyttring av företag. 
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Figur 5: Arbetslöshetsorsak för arbetssökande som tidigare varit 
företagare 

Not: Figuren visar procentuell fördelning för flera olika arbetslöshetsorsaker för 
tidigare företagare för beslut under vecka 1 till 34 2019 och 2020. Beslutet kan 
avse en annan vecka än den fattades. Övrigt innehåller orsaker såsom 
generationsskifte, upphört kompanjonskap och avyttring av företag. Källa: IAF:s 
statistik- och tillsynsdatabas. 
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Få beslut om vilande företag 
En företagare kan söka arbetslöshetsersättning och under den tid hen får 
ersättning behålla sitt företag. Ersättning ges då under förutsättning att 
företaget lagts vilande. Att företaget lagts vilande innebär att det inte längre 
vidtas några åtgärder i företaget, men företaget finns fortfarande kvar i den 
sökandes ägo.  

Figur 6 visar att det under vecka 13 till 15 togs över 100 nya beslut om 
vilande företag. Antalet beslut har sedan dess minskat och är nu lägre än 
under samma period förra året.  

Figur 6: Antal nya beslut om vilande företag 

Not: Figuren visar antalet tagna beslut om vilande företag under vecka 1 till 34 
2019 respektive 2020. Under vecka 1 togs väldigt få beslut, troligen eftersom det 
var nyårshelg under denna vecka. Beslutet kan avse en annan vecka än den 
beslutet fattades. Källa: IAF:s statistik- och tillsynsdatabas. 

Nästa veckorapport 
Nästa veckorapport publiceras på iaf.se/statistik den 7:e september. 
Frågor kring statistikinnehållet kan skickas till statistik@iaf.se 

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