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Rapport över kompensationsgrad vecka 
35/2017 
Sveriges a-kassor följer sedan 1998 varje år upp hur stor del av ersättningstagarna som får 

80 procent av sin tidigare inkomst. Mätning görs normalt två gånger per år, vecka 6 och 

vecka 35.  Den senaste mätningen visade att många fortfarande inte får 80 procent av sin 

tidigare inkomst även om andelen som är underförsäkrade har minskat efter att 

ersättningstaket höjdes i september 2015. 
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Diagram 1, kompensationsgrad heltidsanställda 

 

Diagram 1 visar procentuell andel av ”heltidare” dag 1–200 som får 80 procent respektive 

som är underförsäkrade. Den blå stapeln visar att 72 procent inte fick 80 procent av sin 

tidigare inkomst vecka 35/2017. 

* Staplarna längst till höger inkluderar endast individer som befinner sig dag 1–100 i sin 

ersättningsperiod.  

 

Av de 31 273 arbetslösa som före arbetslösheten arbetat heltid var 22 406 underförsäkrade. 

Höjningen av taket i september 2015 har medfört att andelen heltidare som får 80 procent av 

sin inkomst ökat med 18 procentenheter.  
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Diagram 2, kompensationsgrad heltids- och deltidsanställda 

 

Diagram 2 visar hur stor andel av alla ersättningstagare dag 1–200 som får 80 procent 

respektive som är underförsäkrade. (Här ingår alltså både ”heltidare och deltidare”). Den 

blå stapeln visar att 55 procent inte erhöll 80 procent av sin tidigare inkomst under vecka 

35/2017 och därmed är att anse som underförsäkrade. Takhöjningen har i detta urval 

således medfört att andelen som får 80 procent av sin tidigare inkomst ökat med 20 

procentenheter. 

* Staplarna längst till höger inkluderar endast individer som befinner sig dag 1–100 i sin 

ersättningsperiod.  

 

Statistiken visar att 49 496 individer fick inkomstrelaterad ersättning dag 1–200 i vecka 

35/2017. Av dessa var 27 099 underförsäkrade. Efter förändringar från och med år 2007 får 

den som inte har arbetat heltid i tolv månader reducerad ersättningsrätt. En person som 

arbetat heltid sex av de senaste tolv månaderna anses endast ha arbetat halvtid vilket bara ger 

en ”halv” ersättning.  
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Diagram 3, antal underförsäkrade per a-kassa 

 

Diagram 3 visar respektive a-kassas antal underförsäkrade dag 1–200 vid ett dagpenningtak 

på 910 kronor. 

Diagram 4, andel underförsäkrade per a-kassa 

 

Diagram 4 visar respektive a-kassas andel underförsäkrade dag 1–200 vid ett 

dagpenningtak på 910 kronor. 
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Diagram 5, utveckling 1998-2017 

 

Diagram 5 visar andelen underförsäkrade och andelen som fått 80 procent av tidigare 

inkomst från och med vecka 6 år 1998. Från vecka 6 år 2007 visas andelen heltid som är 

underförsäkrade respektive får 80 procent.  
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Diagram 6, andel underförsäkrade per län 

 

Diagram 6 visar andel underförsäkrade per län under vecka 35/2017. 

Diagram 7, andel underförsäkrade utifrån kön 
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Positiv utveckling men indexering nödvändig 
Den 7 september 2015 höjdes a-kassetaket för första gången på tretton år. Även om man kan 

se en effekt av detta i denna rapport är det fortfarande många ersättningstagare som är 

underförsäkrade. Det är viktigt att kompensationsgraden framöver hålls på en jämnare nivå 

för att arbetslöshetsförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet och för att denna 

omställningsförsäkring ska vara effektiv på lång sikt. Därför bör man indexera a-kassetaket 

menar Sveriges a-kassor.   

 

Faktaruta statistiken 

Uppgifterna som redovisas är hämtade från IAF:s databas Astat i november 2017 och 

avser de som fått inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning vecka 35/2017, det vill säga 

veckan som börjar måndagen den 28 augusti 2017. 

Datat inkluderar endast de individer som fått ersättning på 80-procentsnivån. Det 

innebär att individer som har fått arbetslöshetsersättning under en längre period 

exkluderas då ersättningsnivån sänks till 70 procent efter det att individen förbrukat 200 

dagar i sin ersättningsperiod. Även de individer som fått grundersättning exkluderas ur 

materialet. Datamaterialet är inte korrigerat för eventuella återkrav.  

Med begreppet ”heltidare” avses personer med en normalarbetstid större än 37 timmar 

(per vecka). 

Med begreppet ”underförsäkrade” avses personer som inte får 80 % av sin fastställda 

dagsförtjänst. 

 

Faktaruta dagpenningtaket från och med 7 september 2015 

Dagpenningtaket 910 kr per dag  20 020 kr per månad 

Motsvarar 80 procent av lön = 1 136 kr per dag 25 000 kr per månad            

Ersättning per månad = 22 dagar 

 

 

 

För ytterligare information: 

Kanslichef Melker Ödebrink 08-555 138 11 

melker.odebrink@sverigesakassor.se 

www.sverigesakassor.se 


