
På nästa sida redovisar vi hur arbetslösheten
redovisas av AMS, SCB och AEA. AEA:s redo-
visning bygger på hur många av kassans med-
lemmar som under varje månad erhåller ersätt-
ning från AEA. När detta skrivs har vi just sam-
manställt statistik för juli månad 2006.

Vår statistik visar att 14 119 medlemmar fick
ersättning från AEA i juli, en del av dem fick
ersättning för enstaka dagar medan andra var
arbetslösa hela månaden. 14 009 motsvarar 2,3
procent av alla AEA-medlemmar. Det är 2 105
färre än i juli år 2005. Antalet ersättningstaga-
re hos AEA är det lägsta på tre år samtidigt
som AEA i juli 2006 har drygt 600 000 med-
lemmar jämfört med ca 475 000 i juli år 2003.

Något förenk-
lat kan man säga
att siffrorna för-
bättrats för alla
AEA:s medlem-
skategorier.  

Några som
sticker ut i posi-
tiv bemärkelse är
arkitekterna, civilingenjörerna och Juseks och
Akademikerförbundet SSR:s medlemmar där
förbättringen är tydlig. 

Det bör dock noteras att lång-
tidsarbetslösheten bland akademi-
ker  ökar.  I  juli  var  5  procent av 

KAY SUNDBERG, chef
för försäkringsinfor-
matörerna

Om du 
blir arbetslös

Anmäl dig på
Arbetsförmedlingen
första arbetslösa
dagen.

Gå in på
www.aea.se för
blanketter och
anvisningar.

Sammanställ din
ansökan. Anmäl-
ningsblankett och
arbetsgivarintyg är
obligatoriska. 

Skriv ett eget brev
och förklara kort
sådant som du tror
vi måste veta. 

Var petnoga med
din ansökan. Alla
uppgifter ska finnas
med och vara kor-
rekta. 

Sök arbete. Anställ-
ningsförfaranden är
ofta långsamma.

Meddela oss för-
ändringar. Viktigt
för att du ska få rätt
ersättning.

Skicka kassakort.
Här redovisar du
din arbetslösa tid.
Skickas efter varje
tvåveckorsperiod.

Vår målsättning är
att handlägga ditt
ärende inom 10
dagar.
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Ljusare arbetsmarknad
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Fortfarande är alltför många akademiker utan arbete även om en
viss ljusning dock kan skönjas. I juli månad anmäldes drygt 29 000
lediga platser till landets arbetsförmedlingar, en uppgång med 
närmare 10 000 platser. Inte under någon juli månad sedan 1989
har det anmälts så många platser till Arbetsförmedlingen.

ANDERS EDWARD ser en viss
ljusning för de arbetslösa.

MInskad arbetslöshet. Första halvåret visar på ljusare tider för arbetslösa 
akademiker. Inte sedan 1989 har antalet lediga jobb varit så många hos
Arbetsförmedlingen. Kurvorna visar utvecklingen veckovis från 2003–2006.



Oförändrade
avgifter
Föreningsstämman
beslutade för fjärde året
i rad om oförändrade
medlemsavgifter. Med-
lemsavgifterna för 2007
är 1 080 kronor per år
för förbundsanslutna
medlemmar och 1128
kronor per år för direk-
tanslutna.

Ny valordning
Stämman beslutade om
ny valordning med
anledning av att Vårdför-
bundet från o m årsskif-

tet 2005/2006 har AEA
som a-kassa för sina
medlemmar.

Nya ledamöter
Tre nya ledamöter val-
des in i AEA:s styrelse:
Robert Andersson
ombudsman på SULF,
Peter Löfwendahl för-
bundsdirektör på Offi-
cersförbundet och Gunil-
la Johannesson
ombudsman på Dik-för-
bundet. Marianne Löf-
gren, Göran Blomqvist
och Agneta Thor avgick
ur styrelsen.

603 902 akademiker var
anslutna till AEA i juli
2006. 

För att få bli medlem
måste du arbeta i
genomsnitt minst sjut-
ton timmar per vecka i
fyra veckor under en

sammanhängande fem-
veckorsperiod. Du kan
vara medlem i AEA hela
ditt yrkesliv vare sig du
är anställd eller egenfö-
retagare, om du jobbar i
privat eller offentlig 
sektor.

LJUSARE …

alla med minst två års eftergymnasial utbild-
ning i befolkningen öppet arbetslösa eller

hade plats i något arbetsmarknadsprogram i slutet av
månaden, en minskning med 0,3 procent jämfört med juli
2005. 

I juli år 2006 deltog 5 556
AEA-medlemmar i så kallade
konjunkturberoende pro-
gram. År 2003 var motsvaran-
de antal 2 431, år 2004 var
antalet 3 210 och år 2005 var
antalet 4 297. 

I den arbetslöshetsstatistik
AEA redovisar finns dessa
AEA-medlemmar inte med.
Orsaken är att när personer
deltar i program är de inte
arbetslösa enligt a-kassans
bestämmelser eftersom pro-
grammen administreras av
Arbetsförmedlingarna och
Försäkringskassan betalar ut
ersättning.

Dessutom finns ett mör-
kertal som Anna Ekström,
ordförande i AEA och Saco,
tydligt framhåller i olika
sammanhang. Många univer-
sitets- och högskolestudenter
väljer att studera vidare efter
avklarad examen. Skälen till
att studera vidare varierar
men många studerar hellre
vidare än att de går ut i
öppen arbetslöshet. Hur stor
denna grupp är det inte någon som vet.

Men åter till det positiva. Enligt AMS anmäldes drygt 
29 000 lediga platser till landets arbetsförmedlingar under
juli 2006. Inte under någon juli månad sedan 1989 har det
anmälts så många lediga platser. Under årets första sju
månader anmäldes 352 000 lediga platser, en ökning med 
97 000 jämfört med år 2005.

Av AMS statistik framgår också att antalet nyinskrivna
arbetslösa på landets arbetsförmedlingar minskat jämfört
med ett år tidigare. Minskningen är betydligt större bland
männen än bland kvinnorna. Förbättrad konjunktur inne-
bär en bättre arbetsmarknad omfattade alla näringsgrenar
men tydligast inom transportsektorn och verkstadsindus-
trin.

Den relativa arbetslösheten är fortfarande högst i Norr-
landslänen. 

Högst andel arbetslösa AEA-medlemmar finns i Väster-
botten och Norrbotten med 3,3 % (569 personer) respekti-
ve 3,0 % (465 personer) följda av Skåne med 2,8 % (2148
personer) och Uppsala med 2,8 % (784 personer). 

Minst andel ersättningstagare finns i Jönköping med 1,7
% (251 personer) och i Kronoberg med 1,8 % (159 perso-
ner). Stockholm hade 2,1 % (3552) arbetslösa AEA-med-
lemmar.

ANDERS EDWARD, kassaföreståndare AEA

4 FRÅGOR TILL …

FORTS FRÅN

SID ETT

Vad tror du att du kan 
bidra med i AEA:s styrelse?

Jag vet att jag kan bidra med en över-
blick av hur regelverken fungerar både
ur myndighets- och individperspektiv.
Jag har också erfarenheter från en läns-
arbetsnämnd.

Finns det något som saknas 
i systemet kring de arbetslösa?

Akademiker ska ha en välfungerande
arbetsmarknad. Dit är det långt.
Arbetssökande måste få bra service. Då
krävs tidiga insatser, kompetent
matchning och möjlighet till praktik.
Ett problem är att de erfarenheter som
a-kassor och fackförbund har av arbets-
lösa inte smidigt kommer vidare i sys-
temet. 

Vad innebär det att ingå 
i IAF:s insynsråd? 

Insynsrådet är ett rådgivande organ.
Rådet får information om hur IAF utö-
var sin tillsyn över a-kassorna och
arbetsförmedlingarna. Vi får löpande
rapporter och information om planer.
IAF är en ganska ny myndighet. Den
började med att granska arbetsförmed-
lingarnas verksamhet. Nu har man
inlett en granskning av a-kassorna där
man vill säkerställa att kassorna bedri-
ver sin verksamhet effektivt och rätts-
säkert. Just därför är det roligt att sitta
i AEA:s styrelse, eftersom AEA tål att
granskas!

Om du får ge ett råd till 
en arbetslös AEA-medlem, 
vilket skulle det vara?

Om du har möjlighet, förbered dig
inför arbetslösheten. Skaffa kunskap
om hur man bäst söker jobb. Lär dig
de regler som gäller vid arbetslöshet. 

Hon ska granska
regelverket
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VÄRT ATT NOTERA FRÅN AEA:S FÖRENINGSSTÄMMA

Arbetslöshetsstatistiken har sin
givna plats i nyhetsrapporteringen
och den politiska debatten. Men
vad betyder egentligen siffrorna vi
matas med? Ibland kan de vara
förvirrande och svåra att förstå sig
på eftersom det finns flera sätt att
mäta och rapportera hur många
människor som är utan arbete.

SCB
Statistiska centralbyrån, SCB, gör
varje månad en arbetskraftsunder-
sökning, AKU. 

Syftet med undersökningen är att
beskriva aktuella sysselsättningsför-
hållanden och att ge information om
utvecklingen på arbetsmarknaden. 

Undersökningarna görs via tele-
fonsamtal där de som valts ut får
svara på frågor om en speciell vecka. 

För att vara arbetslös enligt SCB:s
definition krävs att personen var utan
arbete under referensveckan och att
hon eller han sökt arbete under de
fyra senaste veckorna. Det krävs
också att personen kunde arbete
under referensveckan eller börja
inom 14 dagar. När man jämför sta-
tistik från olika länder är det SCB:s
statistik som ska användas.

AMS
Arbetsmarknadsstyrelsen samman-
ställer vecko- och månadsstatistik
som hämtas ur Arbetsförmedlingens
register. Sökandestatistiken delas
upp på personer som är arbetslösa
respektive de som deltar i olika
arbetsmarknadsprogram. 

Som arbetslösa räknas de som är
utan arbete och kan ta arbete direkt.
Arbetsförmedlingen redogör även för
det s.k. obalanstalet som redovisar
hur många människor som totalt är
arbetslösa eller deltar i konjunktur-
program, exempelvis anställnings-
stöd, utbildningsvikariat och arbets-
marknadsutbildningar.

AEA
AEA redovisar varje månad arbetslös-
hetsstatistik. Hos AEA räknas AEA-
medlemmar den som fått en ersätt-
ningsdag utbetald under månaden
som arbetslös. AEA-medlemmar som
saknar arbete men som ändå inte
har rätt till arbetslöshetsersättning
räknas således inte som arbetslösa i
AEA:s siffror.

Tommy Schoug, statistikansvarig
på AEA säger att intresset för AEA:s

statistik är stort. I första hand är det
givetvis Saco-förbunden som varje
månad följer sitt eget förbunds siffror
men också journalister, arbetsgivare,
medlemmar och allmänhet som hör
av sig. 

– När det gäller akademikerarbets-
lösheten är det viktigt att komma
ihåg att AEA endast redovisar arbets-

lösheten för de personer som är
medlemmar i AEA och som beviljats
ersättning. 

– Vi vet att det finns många
arbetslösa akademiker som inte är
med i a-kassan eftersom de aldrig
arbetat och därför inte fått bli med-
lemmar. Deras arbetslöshet redovisas
inte av AEA, säger Tommy Schoug.

Vem räknas som arbetslös egentligen?

”Enligt AMS anmäl-
des drygt 29 000
lediga platser till 
landets arbetsför-
medlingar under juli
2006. Inte under
någon juli månad
sedan 1989 har det
anmälts så många
lediga platser.” 

Anders Edward

667 kronor
Den genomsnittliga dagpenning som AEA 
betalar ut. Högsta dagpenning är 680 kr 

(730 kronor de första 100 dagarna).

… GUNILLA 
JOHANNESSON som
är ombudsman på

DIK och nyligen
invald i AEA:s 

styrelse.
Foto: 

Henrik Alfredsson

PETER LÖWENDAHL,
förbundsdirektör på
Officersförbundet och
nyinvald i AEA:s 
styrelse.

ROBERT ANDERSSON
är ombudsman på SULF
och valdes in i AEA:s 
styrelse vid den senaste
föreningsstämman.

TOMMY SCHOUG, 
statistikansvarig 
på AEA.

ARBETSLÖSHETSSTATISTIKEN

Så blir du medlem 



A-KASSANS REGLER

Ansvarig utgivare: Annika Stenberg, AEA.

När du är arbetslös gäller det 
att så snabbt som möjligt skaffa ett
nytta arbete. Men även om du ligger i
med ditt arbetssökande kan 
arbetslösheten bli lång. På AEA 
är vi dagligen i kontakt med medlem-
mar som vill veta vad som gäller
under arbetslösheten; vad måste 
man göra och vad får man göra 
när man är arbetslös.

Söka arbete
Utnyttja
arbetsförmed-
lingen, vänner och
bekanta för tips, råd och
kontakter eftersom de flesta jobb
går via kontakter och privata tips.
Var strukturerad och ha en plan för
ditt arbetssökande. Ställ krav på
arbetsförmedlaren i arbetet
med din individuella
handlingsplan.

Måste man ta 
alla jobb?
Som arbetslös
måste du stå till arbetsmarknadens
förfogande för att ha rätt till arbets-
löshetsersättning. Arbetslöshetsför-
säkringen är ingen yrkesförsäkring
som ger dig rätt att vänta på ”rätt”
jobb utan du måste söka och ta alla
jobb som är lämpliga.

Ett arbete är olämpligt om det ger
dig en lön som är mindre än 90 pro-
cent än din a-kasseersättning eller
om du av medicinska skäl inte kan
utföra arbetet. 

De 100 första ersättningsdagarna
kan du begränsa ditt arbetssökande
geografiskt och yrkesmässigt. Då är
du inte tvingad att ta arbeten som
medför mer än tolv timmars bortava-
ro från hemmet eller arbeten som du
saknar erfarenhet av och/eller utbild-
ning för vilket du blir när 100 dagar
passerat. 

Tackar du nej till lämpligt arbete
sätts din dagpenning ner med 25 pro-
cent och vid en eventuell andra gång
med 50 procent.

Företag och uppdrag 
Företagsverksamhet och uppdrags-
verksamhet som påminner om egen-
företagande går i normalfallet inte att
kombinera med ersättning från a-kas-
san. Ring oss för upplysningar innan

du drar i gång något!

Bemanningsföretag
Att ta arbete via beman-

ningsföretag kan vara ett bra sätt
att komma in på arbetsmarknaden,
men du bör känna till att du då inte

rätt till någon deltidsersättning
om arbetet skulle vara på

deltid. 
Du har heller

inte rätt till
ersätt-

ning mel-
lan uppdra-

gen för bemanningsföretaget. 

Heltidsstudier och halvfartsstudier
Många arbetslösa vill utnyttja tiden
genom att studera. Den som aktivt
söker heltidsarbete, sköter sina kon-
takter med arbetsförmedlingen och
är beredd att avbryta studierna för
att ta arbete har rätt att studera med
bibehållen a-kassa om studietakten
är högst 50 procent. 

Den arbetslöse får inte ha sökt eller
beviljats studiemedel och det är inte
möjligt att välja att avsluta en tidiga-
re påbörjad heltidsutbildning på del-
tid. Om AEA beviljar dig bibehållen
ersättning när du deltidsstuderar
innebär det att du har rätt till fem
ersättningsdagar per vecka om du i
övrigt är helt arbetslös. Påbörja inga
studier förrän du fått AEA:s beslut!

Ersättningsperiodens längd:
300 dagar

Karens: Fem första arbetslösa 
dagarna

Ersättningsnivå: 80 procent.

Högsta dagpenning: 730 kronor.
i hundra dagar, därefter 680 kronor.

Inkomster på 20 075 kr eller mer:
730/680 kronor.

Inkomster på 18 700–20 074 kr:
80 procent i 100 dagar, därefter 
680 kronor.

Inkomst på mindre än 18 700 kr:
80 procent.

Ersättningsdagar per vecka: Fem
dagar vid heltidsarbetslöshet.

Så mycket får du

När du är arbetslös


