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2005 i korthet

• I slutet av året tillkom Vårdförbundet med 
92 457 medlemmar som ett nytt distrikt i 
AEA.

• Antalet medlemmar vid årets utgång var 
594 854, en ökning med 103 911.

• Antalet medlemmar som vid något tillfälle 
fick ersättning var 36 099.

• Den utbetalda ersättningen uppgick till 2 
066 Mkr eller 3 194 000 ersättningsdagar.

• Som grund för den utbetalda ersättningen 
mottog AEA 453 000 kassakort. 68 procent 
eller 306 000 av dessa var elektroniska.

• Antal besvarade telefonsamtal uppgick till 
160 000.

• AEA:s hemsida hade 450 000 unika besök 
under 2005.
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Detta är AEA

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA, 
bildades på initiativ av Sveriges akademikers centralor-
ganisation, SACO, och startade sin verksamhet 1970. 
AEA:s uppgift är att till i Sverige verksamma akademi-
ker erbjuda medlemskap i kassan och därmed rätt till 
arbetslöshetsförsäkring i enlighet med lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring. Verksamheten bedrivs i 
enlighet med lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 
och kassans stadgar.

Fram till och med 2004 hade AEA endast samarbete 
med SACO:s medlemsförbund. År 2005 utökades detta 
samarbete med Vårdförbundet. Under december blev 
Vårdförbundets cirka 92 500 a-kasseanslutna medlem-
mar också medlemmar i AEA.

Vid utgången av 2005 hade AEA cirka 595 000 med-
lemmar och är därmed Sveriges näst största a-kassa. 
Cirka 85 procent av kassans medlemmar är samtidigt 
medlemmar i något av SACO:s medlemsförbund eller 
Vårdförbundet. Organisatoriskt är medlemmarna inde-
lade i distrikt vilka motsvarar förbunden och ett distrikt 
för direktanslutna medlemmar.

Verksamheten bedrivs vid kassans kansli i Stockholm. 
Arbetet med medlemskapsfrågor utförs i samarbete med 
förbunden.

Mål och vision
AEA:s vision är att vara den självklara a-kassan för aka-
demiker. Med en effektiv administration skall vi hålla 

en hög kvalitet till en låg kostnad i vår handläggning 
och medlemsservice. Utbetalning av ersättning till våra 
arbetslösa medlemmar är vår viktigaste uppgift och 
målet är att utbetalning skall ske inom 31 dagar från 
anmälan på arbetsförmedlingen.

Förtroendemannaorganisation
Högsta beslutande organ är föreningsstämman. Mel-
lan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. 
Inom styrelsen finns ett arbetsutskott som på styrelsens 
mandat har att följa rättsutvecklingen, avge yttranden 
till domstolar och fatta beslut i särskilda försäkringsä-
renden i enlighet med kassans beslutsordning.

Kansliets organisation
AEA:s kansli är organiserat i en kansliledning och fyra 
avdelningar. Till kansliledningen finns några special-
funktioner knutna och i övrigt är de huvudsakliga 
arbetsuppgifterna fördelade enligt följande;
Avdelning 1: besvarar allmänna frågor via e-post- och 
telefon och sköter posthantering och skanning. 
Avdelning 2: handlägger arbetslöshetsärenden. 
Avdelning 3: handlägger omprövningar och yttranden 
i arbetslöshets- och medlemskapsärenden samt hand-
lägger utlandsärenden. 
Administrativa avdelningen: handlägger medlem-
skapsärenden, ekonomi, lokalfrågor, datafrågor och 
utrednings- / utvecklingsprojekt. 

AEA är representerat inom ett antal organ inom Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO, såsom SO:s 
styrelse, Teknikutskottet, Försäkringsutskottet, EU/EES-gruppen, Utbildnings- och informationsgruppen och 
Tillämpar- och användargruppen.

Kassaföreståndare
Bitr kassaföreståndare

Informationsansvarig Personal / utbildning

Kvalitetssamordnare

Avdelning 1 Avdelning 2 Avdelning 3 Administrativ avdelning
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Kassaföreståndaren:

”Allt bättre betyg!”

Året som gick
Under december fick AEA ett nytt samverkande för-
bund då Vårdförbundet lämnade Arbetslöshetskassan 
SeA, och blev ett distrikt i AEA. Härigenom fick AEA 
92 500 nya medlemmar. Utöver dessa nya medlemmar 
ökade medlemsantalet med cirka 12 000 under året 
och vid utgången av 2005 hade AEA närmare 595 000 
medlemmar. Vid sidan av de givna arbetsuppgifterna 
att hantera medlemskap i a-kassan och att betala ut 
ersättning till arbetslösa medlemmar var övertagan-
det av Vårdförbundets a-kassemedlemmar årets högst 
prioriterade arbetsuppgift. Övertagandet blev lyckat och 
detta framför allt tack vare hårt arbete på kansliet och 
ett mycket gott samarbete med ansvariga på SeA och 
Vårdförbundet.

Sett över hela arbetsmarknaden vände sysselsätt-
ningen uppåt och detta framför allt inom bygg- och 
den privata tjänstesektorn. Drygt 25 000 fler var i arbete 
jämfört med året innan. Antalet arbetslösa var dock 
kvar på en hög nivå. Det primära skälet till fortsatt höga 
arbetslöshetstal var att många studerande sökte sig ut 
på arbetsmarknaden. I slutet av året var fler än 65 000 
personer med minst två års eftergymnasial utbildning 
arbetslösa eller sysselsatta i något arbetsmarknadspro-
gram. Av dem var drygt 45 000 öppet arbetslösa enligt 
statistik från AMS. Det innebär att ungefär 5 procent 
av alla med minst två års eftergymnasial utbildning i 
befolkningen var arbetslösa eller deltog i något kon-
junkturberoende arbetsmarknadsprogram i slutet av 
2005.

År 2005 var akademikerarbetslösheten fortsatt hög. 
Cirka 36 000 (drygt 7 procent om man inte räknar 
med Vårdförbundet) medlemmar fick under året under 
längre eller kortare perioder ersättning från AEA. Sam-
manlagt betalade AEA ut cirka 2,1 miljarder kronor i 
ersättning. Vid årsskiftet var cirka 16 000 arbetslösa, 
vilket motsvarar drygt 3 procent av alla medlemmar. 
Samtliga dessa arbetslöshetssiffror är nära nog identiska 
med förhållandena under år 2004. 

Vad som var positivt var att ersättningsperiodens 
längd minskade. Under 2004 uppbar en arbetslös AEA-
medlem ersättning i genomsnitt 95 dagar. Under 2005 
minskade det genomsnittliga antalet ersättningsdagar 

till 89. Det är dock långt kvar till exempelvis 2001 års 
nivå då det genomsnittliga antalet ersättningsdagar var 
cirka 70.

Med AEA mot nytt arbete
Under året fortsatte AEA:s kvalitetsarbete. För att sätta 
fokus på att försäkringen är en omställningsförsäkring 
drivs det kansliinterna kvalitetsarbetet under formu-
leringen ”Med AEA mot nytt arbete”.  Kontinuerliga 
medlemsundersökningar fortsatte att genomföras. 
Under andra halvåret 2005 intervjuades 50 arbetslösa 
och 50 nya medlemmar varje månad. Glädjande ges 
AEA hela tiden allt bättre betyg. Den högst prioriterade 
frågan har varit tillgängligheten och då i första hand 
telefonservicen. Under året höjdes betyget på den tio-
gradiga skalan från 4,5 till drygt 7. På frågan om man 
kan rekommendera AEA för en arbetskamrat eller vän 
är betyget över 9.

Det fortsatta kvalitetsarbetet på kansliet tar fram-
för allt sikte på tre områden. Vi ska vara tillgängliga, 
begripliga och ge ett gott bemötande. Avdelningsspe-
cifika mål är på väg att tas fram. Allt detta för att inom 
ramen för det regelverk vi har att följa ge en så god och 
rättssäker medlemsservice som möjligt.

Anders Edward
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser
Vårdförbundet
En följd av Vårdförbundets ansökan om att bli ett 
nytt distrikt i AEA innebar att på bästa sätt överföra 
medlemmar från Arbetslöshetskassan SeA till AEA. 
Projektet handlade till en början om att informera alla 
Vårförbundsmedlemmar i SeA och ge möjlighet för 
varje medlem att ta ställning till sitt fortsatta a-kasse-
medlemskap. Sedan vi kunnat konstatera att så gott 
som samtliga Vårdförbundsmedlemmar i SeA ville gå 
över till AEA handlade det om att säkerställa överfö-
ringen av medlemskapet. I överföringen bevakades 
gruppen arbetslösa särskilt noggrant så att det inte 
skulle uppstå något uppehåll i ersättningsutbetalning-
arna för dessa. Efter genomförandet kan vi konstatera 
att projektet lyckades uppfylla alla de krav som ställts 
tack vare en väl fungerande samordning av insatser från 
berörda parter.

Granskning av IAF
Under 2005 har AEA blivit granskat av IAF på tre 
områden; 1) styrelsearbete, 2) bemanningsföretag i 
ersättningsärenden och 3) medlemshantering. I gransk-
ningen av styrelsearbetet har IAF lämnat en rapport 
som visar att AEA i allt väsentligt följer de regler och 
rutiner som gäller. Däremot har IAF konstaterat att det 
finns ett behov av att tydliggöra och förändra möjlighe-
terna för styrelsen att delegera vissa frågor till arbets-
utskottet, något som är föremål för behandling inom 
kort. I de två övriga granskningsarbetena kommer IAF 
att redovisa sina slutsatser under våren 2006.

Ogiltiga föreskrifter
Vid avgörandet av ett ärende i regeringsrätten kom 
domstolen fram till att den föreskrift som legat till 
grund för beslutet i ärendet hade utfärdats utan stöd i 
lag och därmed inte skulle ha tillämpats. Saken gällde 
omprövning av dagsförtjänst efter avbrott från ersätt-
ning i mer än 25 veckor där medlemmen arbetat med 
en högre inkomst än tidigare. Effekten av detta blev 
att AEA liksom alla andra arbetslöshetskassor inte 
längre fick tillämpa föreskriften om omprövning av 
dagsförtjänsten, något som dittills varit relativt vanligt 

förekommande i ersättningsärenden. Domslutet fick 
dessutom IAF att gå igenom samtliga föreskrifter och de 
kunde då konstatera att det fanns ytterligare föreskrifter 
som utfärdats utan stöd i lag. Som en följd av detta har 
IAF föreslagit åtgärder så att innehållet i de aktuella 
föreskrifterna blir giltigt.

Utvecklad medlemsservice
AEA:s internettjänster har blivit en allt viktigare del 
i medlemmarnas kontakt med kassan. Under 2005 
gjorde vi tre större satsningar inom det området. I mars 
lanserade vi en kraftigt omarbetad och utökad hem-
sida med målet att göra informationen mer tillgänglig. 
Förutom att medlemmarna nu hittar informationen 
snabbare så används även innehållet internt vid telefon- 
och e-postkontakter med medlemmar. Inom E-kassan 
har det länge funnits ett önskemål om att kunna samla 
så mycket information som möjligt kring varje persons 
ärende. Därför var det ett stort steg att kunna tillföra 
elektroniska utbetalningsspecifikationer till tjänsten 
så att helheten kring utbetalningsflödet nu finns helt 
elektroniskt för medlemmarna som nyttjar E-kassan. 
Slutligen så har en helt ny tjänst introducerats för de 
medlemmar som betalar sin medlemsavgift direkt till 
AEA, nämligen Medlemsportalen. Genom denna kan 
medlemmen se status på sitt medlemskap, följa betal-
ningar och ta del av sin kontrolluppgift. Förutom att 
medlemmen genom elektronisk utbetalningsspecifika-
tion och Medlemsportalen får en större egenkontroll 
och insikt i sitt ärende så minskar AEA:s utskickskost-
nader avsevärt.

Kvalitetsarbete
Ett fortlöpande förbättringsarbete har länge varit en 
prioriterad fråga för AEA och genom kontinuerliga 
medlemsundersökningar har vi också fått ett instru-
ment för att följa upp de insatser som görs. Ett exempel 
är att satsningen på större tillgänglighet via telefon 
har resulterat i ett bättre omdöme från medlemmarna. 
Undersökningarna kommer även fortsättningsvis att 
utgöra en viktig del i uppföljningen av vårt kvalitetsar-
bete. En annan viktig del i arbetet är att kunna hantera 
de reklamationer som lämnas till AEA och för den skull 
så har en särskild arbetsgrupp bildats kallad Reklama-

Styrelsen för Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) avger 
härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2005.
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I diagrammet definieras förbundsanslutna som medlemmar där 
avgiften betalas via förbundet och direktanslutna som medlem-
mar där avgiften betalas direkt till AEA. Den nya gruppen från 
Vårdförbundet tillhör kategorin förbundsanslutna.

tionsombudsmannen (REKO). REKO:s uppgift är att 
sammanställa reklamationer och se om det finns frågor 
där flera har samma synpunkt. Utifrån detta lämnas 
förslag till åtgärder som överlämnas till den som är 
ansvarig för frågan. Exempel på områden som har lett 
till ett förändringsarbete är utformning av brev och 
blanketter.

Ärendehanteringssystem
Inom ramen för samarbetet inom SO har AEA varit 
engagerade i arbetet med att ta fram förutsättningar för 
ett gemensamt ärendehanteringssystem för a-kassorna, 
ÄGA. I december fattade SO:s styrelse beslut om att det 
skall tas fram ett gemensamt, obligatoriskt systemstöd 
för handläggningen och utvecklingsprojektet kommer 
till stor del att bedrivas under 2006. Från AEA kommer 
vi att vara fortsatt djupt inblandade i det arbetet.

Verksamheten
(föregående års uppgifter inom parantes)

Medlemsutveckling
2005 var ett historiskt år för AEA:s medlemsutveckling 
ur flera perspektiv. Tack vare en fortsatt god med-
lemsökning kunde vi räkna in medlem nummer 500 

000 under hösten och summera en ökning på 11 454 
(12 146) medlemmar vid årets slut. Därtill skall läggas 
ytterligare 92 457 Vårdförbundsmedlemmar som i slutet 
av december överfördes från SeA till AEA. I ett slag 
närmade vi oss därmed nästa jämna 100 000-tal och 
kommer sannolikt att passera det mot slutet av våren 

2006. Slutligen var 2005 året då könsfördelningen 
bland AEA:s medlemmar förändrades, mycket p.g.a. 
de nya Vårdförbundsmedlemmarna. Från att successivt 
ha uppnått ett jämviktsläge mellan kvinnor och män i 
medlemsgruppen så har andelen kvinnor nu blivit klart 
störst med 57 procent.

Sett till medlemsgrupperna så ökade förbundsan-
slutna medlemmar (exkl. Vårdförbundet) med 1,5 (2,2) 
procent och direktanslutna med 4,6 (3,9) procent. Vid 
årets slut var fördelningen mellan de båda grupperna 
oförändrad jämfört med 2005 då 78 procent var för-
bundsanslutna och 22 procent direktanslutna. Under 
2005 uteslöts åtta (tio) medlemmar och 4 020 (1 525) 
medlemmar utträdde p.g.a. bristande betalning.

Arbetslösheten*
Efter tre år av en kraftig uppgång i arbetslösheten bland 
AEA:s medlemmar så ger vissa bilder en signal om att 
läget har stabiliserat sig och att en viss förbättring kan 
skönjas. Antal medlemmar som fick ersättning 2005, 
36 099, var i stort sett detsamma som året innan (36 

004). Totalt utbetalades 200 000 färre ersättningsdagar 
till dessa personer vilket innebär att den genomsnittliga 
ersättningsperioden sjönk med en vecka, från 94,5 till 
88,5 dagar. På helårsbasis ökade arbetslösheten med 
måttliga 0,3 procent att jämföra med ett snitt på när-
mare 18 procent under åren 2002–2004. Vid utgången 
av 2005 var arbetslösheten, mätt i antalet ersättningsfall 
under december, 3,0 (3,2) procent. Som vi har påpekat 
tidigare finns det ett stort antal personer som står utan-
för statistiken, t.ex. de som får avslag på sin ansökan 
om ersättning eller av olika skäl inte ens ansökt om 

AEA har länge haft klart fler män än kvinnor bland medlemmarna, 
en fördelning som successivt har utjämnats. Under 2005 uppnåd-
des ett jämviktsläge och i och med Vårdförbundets inträde i AEA är 
kvinnorna numera i majoritet i samtliga åldersgrupper. 
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* Vårdförbundets medlemmar ingår inte i statistiken och jämförelsetalen ovan.
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Diagrammet visar hur arbetslösheten har utvecklats under tiden 1990 till 
2005. Antal arbetslösa uttrycks i antal medlemmar per år som har uppburit 
ersättning. Andelen arbetslösa uttrycks i antalet arbetslösa i relation till antalet 
årsmedlemmar.

Arbetslöshet 1990–2005 Finansieringsgrad

Diagrammet visar tydligt på beroendet mellan storleken på 
den utbetalda ersättningen och finansieringsgraden. Vid 
en hög arbetslöshet är finansieringsgraden lägre än vid en 
låg arbetslöshet.
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Utbetald ersättning Finansieringsavgift

ersättning. Det vi kan mäta är dock antalet medlem-
mar som deltar i olika arbetsmarknadspolitiska program 
där ersättning utbetalas av Försäkringskassan. I början 
av 2004 var det 2 500 av AEA:s medlemmar som var 
sysselsatta i dessa program. I slutet av 2005 hade antalet 
mer än fördubblats till över 5 000. Räknar man in dessa 
så låg arbetslösheten på 4,0 (4,1) procent i december.

2006 är valår och arbetslösheten och arbetslöshets-
försäkringen är redan nu en av de mest diskuterade 
frågorna i den politiska debatten. Vad valet och utveck-
lingen i stort kan få för konsekvenser för arbetslösheten 
i allmänhet och för AEA:s medlemmar i synnerhet är 
omöjligt att svara på. Vid förra arbetslöshetstoppen för 
AEA i mitten av nittiotalet tog det tre år med relativt 
likvärdig arbetslöshet innan kurvan vände nedåt. Skulle 
det mönstret upprepas innebär det att vi kan se fram 
emot ytterligare ett par år med ungefär samma arbets-
löshet (mätt i antal personer) innan en vändning kan 
väntas. Att ställa en sådan prognos går dock inte att 
göra, bl.a. mot bakgrund av det kommande valet. Det 
vi trots allt planerar för under 2006 är att arbetslösheten 
inte kommer att skilja sig nämnvärt från 2005.

Arbetslöshetsersättningen
Även om det inte har skett någon förändring i antalet 
arbetslösa så har den utbetalda ersättningen minskat 
från 2004 till 2005. Totalt utbetalades 2 066 Mkr i 
arbetslöshetsersättning under förra året, en minsk-
ning med 6,5 procent. Med minskningen av utbetald 
ersättning följer med automatik en ökning av den s.k. 
finansieringsgraden (den andel av ersättningen som 
finansieras via medlemsavgifterna) och 2005 blev den 
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21 (19) procent. Det kan jämföras med att den genom-
snittliga finansieringsgraden bland samtliga arbets-
löshetskassor är cirka 10 procent. Den genomsnittliga 
dagpenningen var i princip oförändrad jämfört med 
2004 och uppgick till 666 kr. 

Ett dystert konstaterande som kan göras kopplat till 
den utbetalda ersättningen är den allt lägre kompen-
sationsgrad som AEA:s medlemmar får genom den 
statliga arbetslöshetsförsäkringen. Bortsett från 2002, då 
förändringar i högsta dagpenning infördes, så har våra 
medlemmar över åren fått en allt lägre andel av sin tidi-
gare inkomst ersatt via AEA. Försäkringens kompensa-
tionsgrad på 80 procent gäller endast för en minoritet 
av AEA:s medlemmar. I slutet av 2005 var nästan 80 
(70) procent underkompenserade. 

Ekonomi och administration
Resultatet för 2005 blev ett överskott på 21,2 (25,0) 
Mkr. Jämfört med budget så blev medlemsavgifterna  
2 Mkr högre medan de statliga avgifterna, utjämnings- 
och finansieringsavgift, blev 10 Mkr lägre. Anledningen 
till detta är att den genomsnittliga dagpenningen inte 
har utvecklats i den takt som vi beräknat. I budge-
ten antogs den bli 683 kr medan utfallet blev 666 kr. 
Administrationskostnaderna ökade med 7 Mkr jämfört 
med tidigare år till 87 Mkr. Detta var 3,7 Mkr högre än 
budget och förklaras av att personalen har utökats mer 
än vad som kunde förutses vid budgeteringen. Behovet 
av fler anställda har framför allt sin grund i att kunna 
möta ett allt högre krav på tillgänglighet och service 
till medlemmarna. Övriga externa kostnader ligger på 
i princip samma nivå som förra året och enligt budget. 

35% 30% 23% 19% 21%
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 (kkr)
Eget kapital vid räkenskapsårets början 50 321
Årets resultat  21 205

Eget kapital 71 526

Inom posten ingår samtidigt kostnader för Vårdför-
bundsprojektet med 1,7 Mkr. 

Det egna kapitalet förstärks i och med resultatet för 
2005 till 71,5 Mkr och prognosen för 2006 tyder på att 
styrelsens tidigare mål avseende kapitalet på 85 Mkr är 
nära att uppfyllas. Samtidigt är målet baserat på 2004 
års kostnader och enligt IAF bör det egna kapitalet 
motsvara två till sex månaders kostnadstäckning, där 
de kostnader som skall räknas in är statliga avgifter och 
administrationskostnader. Med anledning av ett större 
åtagande för AEA i och med en utökad verksamhet 
och större organisation kommer styrelsen att analysera 
frågan om det egna kapitalet vidare. Baserat på budget 
för 2006 skulle kostnadstäckningen enligt ovan motsva-
ras av ett eget kapital om 106 till 318 Mkr.

Personal och utbildning
En positiv statistik som presenteras i årsredovisningen 
är att sjukfrånvaron har minskat från 6,3 till 5 procent. 
Under 2005 genomfördes en stor satsning på hälsa och 
friskvård, bl.a. med hjälp av en särskilt utsedd frisk-
vårdsansvarig. Ett antal aktiva insatser har gjorts för att 
stötta de anställdas möjligheter till motion och övriga 
hälsofrämjande aktiviteter och förhoppningsvis är det 
resultatet av det arbetet som nu kommer till uttryck i 
statistiken. Inom utbildning har bl.a. tester gjorts av 
systemkunskaper med hjälp av ett nytt utbildnings-
verktyg för att kartlägga kunskapsnivå och utifrån det 
planera insatser. Därutöver har även satsningar gjorts på 
ledarskapsutbildning bland de gruppsamordnare som 
leder det dagliga arbetet i handläggningen.

Föreningsstämman 2005
Kassan höll ordinarie föreningsstämma den 13 juni 2005 
i Stockholm. I stämman deltog 26 ombud. Närvararan-
de var även styrelseledamöter och suppleanter, revisorer 
samt anställda vid kassans kansli. 

Budget och medlemsavgift
Stämman fastställde styrelsens förslag till budget och 
medlemsavgifter 2006 vilket innebar oförändrade 
årsavgifter för förbundsanslutna medlemmar om 1 080 
kr och 1 128 kr för direktanslutna. Stämman uppdrog åt 
styrelsen att fastställa en ny budget med samma med-
lemsavgifter när frågan om Vårdförbundets övergång till 
AEA fastställts.

Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter med mandattid t o m ordinarie 
föreningsstämma 2007 omvaldes Lars Holmblad och 
Per Lander. Till suppleanter för samma mandattid ny-
valdes Lars Hallenberg och omvaldes Göran Blomqvist. 

Med mandattid t o m nästa ordinarie förenings-
stämma utsåg stämman till revisorer Christina Nygårdh 
med Agneta Carlsson som suppleant och Anne Perruc-
hon (aukt revisor) med Lars Bauman (aukt revisor) som 
suppleant (samtliga omval).

Framtid

Verksamheten planeras utifrån en fortsatt hög akade-
mikerarbetslöshet. Medlemsutvecklingen förväntas vara 
fortsatt stark och sannolikt kommer AEA under 2006 
bli den största arbetslöshetskassan. Med fokus på hög 
kvalitet i handläggningen och medlemsservice skall 
AEA även fortsättningsvis vara den självklara a-kassan 
för akademiker. En viktig fråga framöver kommer att 
vara att vidareutveckla och tydliggöra vårt kvalitets- och 
förbättringsarbete så att medlemmarna fortsätter att 
känna ett starkt förtroende för vår verksamhet.

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets resultat tillförs det egna kapi-
talet enligt nedan.

Diagrammet visar hur intäkterna har balanserat kostnaderna över åren.

Fördelning av intäkter och kostnader
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Administrationskostnader Medlemsavgifter

Finasierings- och utjämningsavgift

2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Styrelse, ordinarie ledamöter  

Anna Ekström, SACO
ordförande 

Göran Boldt, Jusek 
vice ordförande, ordförande i arbetsutskottet

Anders Edward, AEA
kassaföreståndare, ledamot i arbetsutskottet
 

Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR

Per Lander, Sveriges Arkitekter
  
Sandra Lyander, AEA
personalrepresentant  
 
Jan Martin, Sveriges Civilingenjörsförbund

Göran Smedmark, Försäkringskassan
statens representant

Styrelse, revisorer och kassans ledning
Suppleanter

Marie-Louise Strömgren, SACO
ordinarie ledamot i arbetsutskottet

Hans-Dieter Grahl, Sveriges Fartygsbefäls förening

Marianne Löfgren, AEA
biträdande kassaföreståndare, suppleant i arbetsutskottet

Göran Blomquist, SULF

Lars Hallenberg, Lärarnas Riksförbund

Fredrik Tiderman, AEA
personalrepresentant

Agneta Thor, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kristian Viidas, Konkurrensverket
statens representant

 

Revisorer, ordinarie
Christina Nygårdh, Sveriges Civilingenjörsförbund

Anne Perruchon, A. Perruchon Revision
auktoriserad revisor

Kassans ledning
Anders Edward är kassaföreståndare och Marianne Löfgren är 
biträdande kassaföreståndare.

Suppleanter
Agneta Carlson, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Lars Bauman, Lars Bauman Revision AB
auktoriserad revisor

Uppifrån från vänster: 
Jan Martin, Göran Smedmark, 
Fredrik Tiderman, Per Lander, 

Marianne Löfgren, Kristian 
Viidas, Anders Edward, Marie-

Louise Strömgren, Göran Boldt, 
Hans-Dieter Grahl, Anna Ekström, 

Sandra Lyander, Lars Holmblad,
Frånvarande: Göran Blomqvist, 

Lars Hallenberg, Agneta Thor

Under året har styrelsen hållit 9 och arbetsutskottet 14 sammanträden. Följande personer har lämnat styrelsen under året: Staffan 
Lansfjord (juni 2005), Cecilia Herm (augusti 2005), Heini Möller (december 2005) och Monica Bergqvist (februari 2006).
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Resultaträkning

Belopp i kkr Not nr 2005 2004

INTÄKTER
Medlemsavgifter  1 542 871 529 515

Statliga bidrag 2 2 060 417 2 203 221

Övriga intäkter 3 491  198

Summa intäkter  2 603 779 2 732 934

KOSTNADER
Försäkringskostnader

Utbetald ersättning 4 -2 060 417 -2 203 221

Utbetald ej statsbidragsberättigad ersättning  -27 -44

Utjämningsavgift  -10 015 -9 767

Finansieringsavgift   -428 460  -418 166

Summa försäkringskostnader  -2 498 919 -2 631 198

   

Resultat före administrationskostnader    104 860  101 736

   

Administrationskostnader

Personalkostnader 5 -45 611 -39 057

Övriga externa kostnader 6 -40 201 -39 669

Avskrivningar enligt plan 10 -1 185  -1 264

Summa administrationskostnader  -86 997 -79 990

   

Resultat före finansiella poster   17 863  21 746

Finansiella poster    

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 7 2 417 2 167

Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 8 938 1 249

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 9 -13  -183

Summa finansiella poster  3 342 3 233

ÅRETS RESULTAT   21 205  24 979
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Balansräkning per den 31 december

Belopp i kkr Not nr 2005 2004

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 2 137 2 450

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 11 82 141  44 577

Summa anläggningstillgångar  84 278 47 027

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar statsbidrag  50 921 54 329

Fordringar felaktig ersättning 12 5 861 5 509

Fordringar närliggande organisationer 13 35 357 34 819

Övriga fordringar 14 308 41

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 3 556  3 299

Summa kortfristiga fordringar  96 003 97 997

Kassa och bank  57 277 73 713

Summa omsättningstillgångar  153 280 171 710

SUMMA TILLGÅNGAR   237 558  218 737

	 	 	 	
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början  50 321 25 342

Årets resultat   21 205  24 979

Summa eget kapital  71 526 50 321

    

Kortfristiga skulder

Skulder till AMS och IAF 16 41 908 40 843

Skulder till närliggande organisationer  3 663 3 206

Leverantörsskulder  3 562 1 992

Övriga skulder 17 52 318 55 510

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 64 581  66 865

Summa kortfristiga skulder  166 032 168 416

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   237 558  218 737
   

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Noter till resultat- och balansräkningarna

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med lagen (1997:238) om arbetslös-
hetskassor, IAF:s föreskrifter, bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. I posten ford-
ringar felaktig ersättning redovisas beloppen i nominella värden.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över bedömd ekonomisk livslängd. Följande 
avskrivningsprinciper tillämpas:
Persondatorutrustning och programvara direktavskrivs
Möbler m.m.  7 år
Kontorsmaskiner  5 år
Datorutrustning (annan än ovan)  3 år

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, d v s leasingavgifterna kostnadsförs löpande.  
Leasing tillämpas för vissa kontorsmaskiner, såsom kopiatorer, kuverteringsmaskin m.m.

Värdepapper
Värdering av värdepapper har gjorts till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansda-
gen. Innehav av värdepapper värderas post för post. 
 

 2005 2004
 kkr (om ej annat anges)  kkr (om ej annat anges)

Not 1  Medlemsavgifter

Medlemsavgifter, förbundsanslutna 419 812 412 347
Medlemsavgifter, direktanslutna  123 059   117 168

 542 871 529 515

Not 2 Statsbidrag

Statsbidrag, brutto 2 065 625 2 208 095  
-skattereglering -1 006 -975  
-kassakortsreglering -2 419 -1 873  
 -återutbetalning 125 81

Statsbidrag, netto 2 062 324 2 205 328
Återbetald ersättning till AMS -2 149 -2 151  
Befriade krav 234 0
Avskrivna krav  8  44

 2 060 417 2 203 221

Not 3 Övriga intäkter

SACO SalusAnsvar Försäkring AB 108 162
Altcom AB 300 0
Arbetslöshetskassornas samorganisation 0 36
Övriga intäkter 83  0

 491 198
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 2005 2004
 kkr (om ej annat anges)  kkr (om ej annat anges)

 
Not 4 Utbetald ersättning

Utbetald ersättning, brutto -2 065 625 -2 208 095  
-skattereglering 1 006 975  
-kassakortsreglering 2 419 1 873  
-återutbetalning -125  -81

Utbetald ersättning, netto -2 062 324 -2 205 328  

Återbetald ersättning från medlemmar 2 149 2 151  
Befriade krav -234 0
Avskrivna krav  -8  -44

 -2 060 417 -2 203 221  

Not 5 Medelantal anställda

Kvinnor 60 54
Män 25  20

 85 74
 

 Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 5% 6,3%
Sjukfrånvaro för kvinnor 6,5% 6,8%
   varav långtidssjukfrånvaro 2,8% 3,6%
Sjukfrånvaro för män 1,6% 4,9%
   varav långtidssjukfrånvaro 0 3,2%
 
 Indelning i åldersgrupper har ej gjorts då vissa av grupperna är för små (<10 personer).
    
 

 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter 

Löner och andra ersättningar, styrelse och kassans ledning 1 507 1 474
Löner och andra ersättningar, övriga anställda 27 796 23 700
Sociala avgifter enligt lag och avtal 10 307 8 878
Pensionskostnader, kassans ledning 559 544
Pensionskostnader, övriga anställda 2 733 2 257
Övriga personalkostnader 1 795 1 477
Utbildning  914  727

 45 610 39 057

Till styrelsen utbetalades 2005 ett sammanlagt arvode på 193 169 kr, varav 16 490 kr till ordförande. Kassaföreståndaren erhöll
 2005 en total lön på 761 205 kr. Härutöver utgick förmån av årskort SJ sträckan Uppsala – Stockholm och kostförmån.
 Pensionsåldern är 60 år. Vid uppsägning från kassaföreståndaren eller AEA tillämpas en uppsägningstid på 3 månader. Vid
 uppsägning från AEA utgår avgångsvederlag motsvarande 15 månadslöner med full avräkning mot annan inkomst.

Not 6 Övriga externa kostnader

Lokalkostnader 6 086 6 196
Kontorsomkostnader 1 413 1 201
Datakostnader 10 822 10 910
Information 2 238 2 263
Tele- och portokostnader 1 270 1 677
Externa tjänster 4 957 4 869
Ersättning till revisorerna:    
   förtroendevalda revisorer 7 7
   A Perruchon Revision 51 42
Medlemsavgift till SO 1 964 1 436
Ersättning till förbunden 10 595 10 628
Övriga kostnader  798  440

 40 201 39 669

Revisorerna har inte anlitats för andra uppdrag än revisionsuppdraget.   
 Övriga externa kostnader har en delvis annan fördelning än tidigare för att bättre stämma överens med kontoplanen BAS 2004.
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 2005 2004
 kkr (om ej annat anges)  kkr (om ej annat anges)

 
Not 7 Resultat från långfristiga värdepappersinnehav

Utdelning 3 334 1 561
Resultat från avyttringar 310 634
Årets nedskrivning  -1 227  -28

 2 417 2 167

Not 8 Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter

Ränteintäkter 617 1 247
Övriga finansiella intäkter  321  2

 938 1 249

Not 9 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader   

Ränta och avgifter leverantörsskulder -9 -151
Bank- och övriga finansiella kostnader  -4  -32

 -13 -183

Not 10 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 15 058 13 363
   årets inköp 880 1 738
   försäljning/utrangering -637  -43

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 15 301 15 058
  
Ingående avskrivningar -12 608 -11 386
   försäljning/utrangering 629 42
   årets avskrivningar -1 185  -1 264
Utgående ackumulerade avskrivningar -13 164 -12 608

 2 137 2 450

Not 11 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående bokförda värden 44 577 35 995
   köp av värdepapper 41 693 14 741
   årets nedskrivning -1 227 -28
   avyttringar  -2 902  -6 131

Utgående bokförda värden 82 141 44 577
    
Marknadsvärden 93 619 47 846
    
 

Not 12 Fordringar felaktig ersättning

Fordringar ≤ 1 år 1 457 1 593
Fordringar >1 år ≤5 år 2 295 2 395
Fordringar >5 år ≤10 år 1 501 1 498
Fordringar >10 år  608  23

 5 861 5 509
   
 Av de totala fordringarna på 5 861 kkr bedömts 2 650 kkr som osäkra fordringar. Osäkra fordringar 2004 bedömdes till 2 628 kkr.
    
 

Not 13 Fordringar närliggande organisationer

Fordran medlemsavgifter (förbunden)  35 357 34 795
Räntefordran förbunden  0 24

 35 357 34 819

Not 14 Övriga fordringar

Fordran SACO SalusAnsvar Försäkring 0 6
Övriga fordringar  308  35

 308 41
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 2005 2004
 kkr (om ej annat anges)  kkr (om ej annat anges)

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 3 448 3 153
Förskottsersättning  108  146

 3 556 3 299

Not 16 Skulder till AMS och IAF

Finansieringsavgift (IAF) 35 680 34 858
Skulder felaktig ersättning (AMS) 5 861 5 509
Övriga skulder till AMS 367 475

 41 908 40 842

Not 17 Övriga skulder

Medlemsavgifter under utredning 342 267
Ersättning under utredning 199 167
Källskatt ersättning 50 921 54 329
Källskatt personal 785 737
Övriga skulder  71  10

 52 318 55 510

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Medlemsavgifter, direktanslutna 60 375 63 006
Övriga upplupna kostnader  4 206  3 859

 64 581 66 865

Tack från styrelsen
Styrelsen vill avslutningsvis tacka AEA:s personal och distriktens personal för ett engagerat och gott arbete under det 
gångna verksamhetsåret. Styrelsen vill särskilt uttrycka sin uppskattning för det väl genomförda arbetet i samband med 
övertagandet av Vårdförbundets a-kassemedlemmar.

Stockholm den 7 mars 2006

Vår revisionsberättelse har avgivits den 23 mars 2006

Anna Ekström
Ordförande

Göran Boldt
Vice ordförande

Anders Edward
Kassaföreståndare

Lars Holmblad Per Lander

Jan Martin Göran Smedmark

Anne Perruchon Christina Nygårdh

Sandra Lyander
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 2001 2002 2003 2004 2005

Resultaträkning (kkr)
Medlemsavgifter  382 458  400 518  490 720  529 515  542 871

Statsbidrag 900 459  1 211 322  1 790 357  2 203 221  2 060 417

Övriga intäkter 360  406  888  198  491

Summa intäkter 1 283 277  1 612 245  2 281 965  2 732 934  2 603 779

Försäkringskostnader -1 225 206  -1 580 563  -2 203 370  -2 631 198 -2 498 919

Administrationskostnader -57 598  -67 358  -75 942  -79 990  -86 988

Resultat före finansiella poster 472  -35 675  2 653  21 746  17 872

Finansiella poster 2 936  -4 578  3 942  3 233  3 333

Årets resultat 3 408  -40 253  6 595  24 979  21 202

Balansräkning (kkr)
Anläggningstillgångar 61 059  40 184  37 972  47 027  84 278

Omsättningstillgångar 70 309  102 871  142 712  171 710 153 280

Eget kapital 59 116  18 748  25 343  50 321  71 526

Skulder 72 253  124 308  155 341  168 416 166 032

Balansomslutning 131 369  143 056  180 684  218 737  237 558

Nyckeltal, medlem
Förbundsanslutna, män* 193 148  197 532  199 210  187 494 196 214

Förbundsanslutna, kvinnor* 185 246  194 385  201 192  197 252  287 538

Förbundsanslutna, totalt* 378 394  391 917  400 402  384 746 483 752

Direktanslutna, män* 38 237  41 599  44 312  59 290  61 076

Direktanslutna, kvinnor* 29 147  31 495  34 083  46 907  50 026

Direktanslutna, totalt* 67 384  73 094  78 395  106 197  111 102

Totalt antal medlemmar* 445 778  465 011  478 797  490 943  594 854

Antal årsmedlemmar 436 088  455 931  472 494  484 898  498 218

Årsavgift förbundsanslutna 864  864  1 032  1 080 1 080

Årsavgift direktanslutna 960  960  1 080  1 128  1 128

Fem år i sammandrag
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Nyckeltal, arbetslöshet
Antal ersättningsdagar 1 613 326  1 997 570  2 772 863  3 399 319 3 193 803

Antal ersättningstagare 21 978  25 334  30 963  36 004  36 099

Ersättningsdagar/ersättningstagare 73  79  90  94  88

Ersättningsdagar/årsmedlem 3,7  4,4  5,9  7,0  6,4

Antal utförsäkrade 317  152  98  115 109

Utbetald ersättning (Mkr) 905  1 215  1 795  2 208 2 066

Genomsnittlig dagpenning (kr) 568  620  662  667  666

Högsta dagpenning (kr) 580 / 680  580 / 680 /730 680 /730  680 /730  680 /730

Antal omprövningar 1 312  1 674  1 967  1 901  2 068

   vidhållna beslut 513  829  892  876  922

   ändrade beslut 355  629  816  680  691

   övrigt** 336  216  259  345  455

Antal överklagande till länsrätt 162  167  167  161  173

   vidhållna beslut 77  115  105  108  122

   ändrade beslut 2  8  7  6  10

   övrigt*** 83  44  35  47  41

Antal underrättelser 74  65  125  192  334

   nedsättning 34  28  30  56  62

   utan åtgärd 17  17  21  37  76

   övrigt**** 23  20  74  99  197

*       Avser antal medlemmar per den 31 december.      

**     Begäran om omprövning har återtagits, avförts, föranlett rättelse eller var ej behandlad vid årsskiftet.  

***  Överklagandet har återtagits, avförts eller var ej behandlat vid årsskiftet.     

**** Ärendet har medfört tillerkännande av ersättning, avslag, återtagits av Arbetsförmedlingen eller ej rört AEA-medlem.

 2001 2002 2003 2004 2005

17



Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning i Akade-
mikernas erkända arbetslöshetskassa för år 2005. Det är 
styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av års-
redovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredo-
visningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört 
revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss om att årsredovisningen inte innehål-
ler väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan 
information i räkenskapshandlingarna. I en revision 
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och sty-
relsens och kassaföreståndarens tillämpning av dem 
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och kassaföreståndaren gjort när de upprättat 
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade infor-
mationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga 

beslut, åtgärder och förhållanden i arbetslöshetskas-
san för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller kassaföreståndaren har handlat i strid med lagen 
(1997:239) om arbetslöshetskassor, årsredovisningslagen 
eller arbetslöshetskassans stadgar. Vi anser att vår revi-
sion ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och IAF:s föreskrifter och ger en 
rättvisande bild av arbetslöshetskassans resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Styrelsens ledamöter och kassaföreståndaren har 
enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen 
(1997:239) om arbetslöshetskassor eller arbetslöshetskas-
sans stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar 
styrelsen och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Revisionsberättelse

Stockholm den 23 mars 2006

Anne Perruchon Christina Nygårdh
Auktoriserad revisor

Till föreningsstämman i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 
Organisationsnummer 802005-4691.
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Ordlista

AMS

Arbetsmarknadsstyrelsen, handhar hanteringen 
av statsbidrag.

Direktanslutna

Medlemmar som är anslutna till AEA utan med-
lemskap i ett SACO-förbund eller Vårdförbundet.

Distrikt

AEA:s medlemmar är indelade i distrikt vilka 
motsvarar SACO:s medlemsförbund, Vårdförbun-
det samt ett distrikt för direktanslutna medlem-
mar.

Finansieringsavgift

Avgift för delfinansiering av statens kostnader 
för utbetald ersättning enligt inkomstbortfalls-
försäkringen. Avgiften är 131 procent av den 
under det löpande verksamhetsåret genom-
snittligt utbetalade dagpenningen multiplicerat 
med antalet medlemmar den 31 december och 
erläggs månatligen.

Förbundsanslutna

Medlemmar som är anslutna till AEA och ett 
SACO-förbund eller Vårdförbundet.

IAF

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, 
utövar tillsyn över arbetslöshetskassor och 
utfärdar föreskrifter och kommentarer.

SO

Arbetslöshetskassornas samorganisation, är 
arbetslöshetskassornas intresseorganisation 
och samordnar övergripande försäkrings- och 
datafrågor, anordnar utbildningar m m. Kassor-
nas medlemsavgift är 4 kr per kassamedlem.

Utjämningsavgift

Avgift för utjämning av kassornas adminis-
trationskostnader. Avgiften är tre procent av 
högsta dagpenning multiplicerat med antalet 
medlemmar den 31 december och erläggs årli-
gen. Utbetalas i form av utjämningsbidrag.
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Akademikernas erkända arbetslöshetskassa
Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 33, 7 tr
Postadress: Box 3536, 103 69 Stockholm
E-post: post@aea.se
Tel: 08-412 33 00 Fax: 08-24 78 79
Hemsida: www.aea.se 

Agrifack 

Akademikerförbundet SSR

Civilekonomerna 

DIK-förbundet 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Ingenjörsförbundet

Jusek 

Kyrkans Akademikerförbund

Leg sjukgymnasters Riksförbund  

Lärarnas Riksförbund

Naturvetareförbundet

Officersförbundet

Sacoförbundet Trafik och järnväg

SRAT

Sveriges Arkitekter

Sveriges Civilingenjörsförbund

Sveriges Farmacevtförbund 

Sveriges Fartygsbefälsförening

Sveriges läkarförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Reservofficersförbund 

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges universitetslärarförbund

Sveriges Veterinärförbund

Vårdförbundet

Dessa förbund ansluter sina 
medlemmar till AEA


