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Detta är AEA
Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA, bildades 

på initiativ av Sveriges akademikers centralorganisation, 

SACO, och startade sin verksamhet 1970. AEA:s uppgift är att 

till i Sverige verksamma akademiker erbjuda medlemskap i 

kassan och därmed rätt till arbetslöshetsförsäkring i enlighet 

med lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Verksam-

het bedrivs i enlighet med lagen (1997:239) om arbetslöshets-

kassor och kassans stadgar.
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AEA hade vid utgången av 2003 drygt 478 000 medlem-

mar och är därmed Sveriges näst största arbetslöshets-

kassa. 84 procent av kassans medlemmar är samtidigt 

medlemmar i något av SACO:s medlemsförbund. 

Organisatoriskt är medlemmarna indelade i distrikt vilka 

motsvarar SACO:s medlemsförbund samt ett distrikt för 

direktanslutna medlemmar.

Verksamheten bedrivs vid kassans kansli i Stockholm. 

Arbetet med medlemskapsfrågor utförs i samarbete med 

SACO:s medlemsförbund.
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Kassaföreståndarens kommentar

Redan i september var fem procent av svenskarna arbets-
lösa och uppbar ersättning från a-kassorna. Tyvärr skedde 
ingen förbättring under det fjärde kvartalet. En efterläng-
tad åter hämtning i konjunkturen verkar dröja. Inom det 
privata näringslivet är förväntningarna dämpade och 
bakom acceptabla ekonomiska rapporter döljer sig mest 
kostnadsbesparingar. Investeringar och framtidssatsningar 
är det svårare att se.

Under det senaste året har cirka 80 000 arbeten 
försvunnit från den privata arbetsmarknaden. Cirka 
20 000 arbeten har tillkommit inom offentlig sektor, 
men med hänvisning till höstens tydliga signaler om 
en landstings- och kommunsektor i ekonomiskt trång-
mål är risken uppenbar att arbetskraften inom denna 
sektor kommer att minska framöver.

Bland akademikergrupperna har arbetsmarknaden 
försämrats konstant sedan två år tillbaka och särskilt 
tydligt ses detta under det senaste året. Antalet AEA-
medlemmar som erhöll ersättning under december 
2003 var cirka 14 600, dvs tre procent. Detta ska jäm-
föras med december 2002 då cirka 9 500 medlemmar 
erhöll ersättning och 2001 då cirka 8 000 erhöll ersätt-
ning. Således handlar det nästan om en fördubbling av 
antalet ersättningsfall.

Vad döljer sig då bakom denna dramatiska försämring 
för akademikerna de senaste två åren?
Till att börja med är det tydligt att de grupper som i stor 
utsträckning finns inom offentligt finansierad sektor i 
stort sett inte har ökat sin arbetslöshet. Jag tänker då på 
läkare, tandläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och 
psykologer för att nämna några grupper.

Försämringen på arbetsmarknaden är i stor utsträck-
ning kopplad till den privata sektorn. Några grupper som 
drabbats hårt är civilingenjörer, arkitekter och civilekono-
mer. Under första halvan av tvåårsperioden är den ökade 
arbetslösheten starkt kopplad till nedgången inom IT-, 
telekom- och den finansiella sektorn. Under det senaste 
året har nedgången också drabbat handelns område.

Under det senaste året har det i olika sammanhang 
också tydliggjorts att det finns dolda faktorer som inte 
belyses i vår arbetslöshetsstatistik. Många unga väljer 
uppenbarligen att skjuta på sitt avslut av universitets- och 
högskolestudier. Hellre en extra termin eller ett extra års 

studier än att gå ut i arbetslöshet eller att ta ett jobb som 
inte alls är vad man utbildat sig till. Dessutom finns det 
rapporter om att många unga väljer att helt enkelt ge sig 
ut i världen något eller några år i väntan på bättre tider.

Vad kan vi då förvänta oss det kommande året? 
Inom offentlig sektor kommer antagligen antalet arbets-
tillfällen att minska något. Samtidigt har de så länge om-
skrivna pensionsavgångarna börjat. De stora kullarna som 
föddes på 1940-talet och där många är offentligt anställda 
börjar de facto gå i pension och ska i stor utsträckning 
ersättas med ny arbetskraft. 

Inom privat sektor är det svårare att sia om framtiden. 
Helt och hållet är det en konjunkturfråga som vi i Sverige 
inte själva rår över. Företagens effektiviseringar och ratio-
naliseringar tar sannolikt aldrig slut men troligen har 
mycket gjorts de senaste åren.

För oss som arbetar på AEA har det gångna året också 
ställt krav på ett alltmer effektivt arbetssätt. Detta, till-
sammans med några nyanställningar, innebär att vi kan  
titta tillbaka på ett mycket intensivt men ändå väl genom-
fört 2003 och att vi är väl rustade för ett 2004 som troli-
gen kommer att ställa ännu högre krav på AEA.

Anders Edward
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Föreningsstämman 2003

Kassan höll ordinarie föreningsstämma den 12 juni 2003 
i Stockholm. I stämman deltog 30 ombud. Närvararande 
var även styrelseledamöter och suppleanter, revisor samt 
anställda vid kassans kansli. 

Budget och medlemsavgift
Stämman fastställde styrelsens förslag till budget och 
medlemsavgifter 2004 vilket innebar årsavgifter för  
förbundsanslutna om 1 080 kr och för direktanslutna  
1 128 kr.

Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter med mandattid t o m ordinarie 
föreningsstämma 2005 omvaldes Per Lander och nyvaldes 
Lars Holmblad. Till suppleanter för samma mandattid 
omvaldes Staffan Lansfjord och nyvaldes Göran Blomqvist.

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

Kassans organisation
Styrelse, ordinarie ledamöter Suppleanter

Anna Ekström, SACO Marie-Louise Strömgren, SACO 
ordförande ordinarie ledamot  
 i arbetsutskottet

Göran Boldt, Jusek Benny Johansson,  
vice ordförande Civilekonomerna
ordförande i arbetsutskottet

Anders Edward, AEA Marianne Löfgren, AEA
kassaföreståndare biträdande kassaföreståndare
ledamot i arbetsutskottet suppleant i arbetsutskottet

Anna Glennert, AEA Anna Stenquist, AEA
personalrepresentant personalrepresentant

Cecilia Herm,  Heini Möller, RFV
Kilpatrick Stockton Advokatbyrå statens representant 
statens representant

Lars Holmblad, Akademiker- Göran Blomquist, SULF 
förbundet SSR

Per Lander,  Staffan Lansfjord, 
Sveriges Arkitekter Lärarnas Riksförbund

Jan Martin,  Agneta Thor,  
Sveriges Civilingenjörsförbund Förbundet Sveriges  
 Arbetsterapeuter

Under året har styrelsen hållit 7 och arbetsutskottet  
15 sammanträden.
Revisorer, ordinarie Suppleanter
Christina Nygårdh,  Agneta Carlson, 
Sveriges Civilingenjörsförbund Förbundet Sveriges 
 Arbetsterapeuter

Anne Perruchon,  Lars Bauman, 
A. Perruchon Revision Lars Bauman Revision AB
auktoriserad revisor auktoriserad revisor

Kassans ledning
Anders Edward har varit kassaföreståndare och Marianne 
Löfgren har varit biträdande kassaföreståndare.

Arbetsorganisation
AEA:s kansli är organiserat i en kansliledning och fyra 
avdelningar. Till kansliledningen finns några specialfunk-
tioner knutna och i övrigt är de huvudsakliga arbetsupp-
gifterna fördelade enligt följande;

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) avger 
härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2003.

Fr v: Staffan Lansfjord, Agneta Thor, Anna Stenquist, Heini Möller, Anders 
Edward, Göran Boldt, Anna Ekström, Anna Glennert, Marianne Löfgren,  
Lars Holmblad. Sittande: Marie-Louise Strömgren, Jan Martin, Cecilia Herm, 
Benny Johansson
Frånvarande: Per Lander och Göran Blomqvist
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Avdelning 1

Handläggning av medlemskapsärenden, e-post- och 
telefonservice, posthantering och viss kansliservice. 
Avdelning 2 

Handläggning av arbetslöshetsärenden på första nivån. 
Avdelning 3 

Handläggning av omprövningar och yttranden i arbets-
löshetsärenden samt handläggning av utlandsärenden. 
Administrativa avdelningen 

Ekonomi, intendentur, IT och utrednings- / utvecklings-
projekt. 

AEA är representerat inom ett antal organ inom Arbets-
löshetskassornas samorganisation, SO, såsom SO:s 
styrelse, Teknikutskottet, Bedömningsnämnden, Företa-
gargruppen, EU-gruppen och Tillämpar- och användar-
gruppen.

Verksamheten

Ekonomi
2003 resulterade i ett överskott på 6,6 Mkr (-40,3 Mkr 
2002). Resultat före administrationskostnader var enligt 
budget medan administrationskostnaderna blev högre 
p g a en nödvändig utökning av personalen för att möta 
de ökade arbetsuppgifter som den höga arbetslösheten 
och en stark medlemstillväxt har medfört. Behovet identi-
fi erades dock tidigt och kunde tas med i de prognoser 
som har presenterats under 2003. 

2002 års negativa resultat urholkade det egna kapitalet 
rejält och ett mål har därför satts att återställa kapitalet 
på några års sikt. Med de förutsättningar som gäller f n 
kan det egna kapitalet prognostiseras till ca 48 Mkr vid 
utgången av 2004 att jämföra med de 59 Mkr som fanns 
i början av 2002.

Diagrammet visar en sammanställning av administrations- och försäkringskostnader i relation till medlemsavgifterna. 
Bortsett från 2002 framgår att medlemsavgifterna har legat på en väl balanserad nivå.

Kassaföreståndare
Bitr kassaföreståndare

Informationsansvarig Personal / utbildning

Kvalitetssamordnare

Avdelning 1 Avdelning 2 Avdelning 3 Administrativ avdelning
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Medlemsutveckling
Under 2003 fick AEA 13 786 (19 233) nya medlemmar, 
en ökning med 3,0 (4,3) procent. Antalet förbundsan-
slutna medlemmar ökade med 2,2 (3,6) procent och 
direktanslutna med 7,3 (8,5) procent. Fördelningen 
mellan medlemsgrupperna var dock oförändrad jämfört 

med 2002, 84 procent förbundsanslutna respektive  
16 procent direktanslutna. Under året utträdde 2 526  
(3 055) medlemmar p g a bristande avgiftsbetalning.  
Tre (två) personer uteslöts. 
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dagar. Det har dock varit svårt att i alla lägen kunna möta 
det informationsbehov som har funnits, via telefon- och 
e-postförfrågningar, på ett tillfredsställande sätt. Under 
långa perioder har antalet telefonsamtal per dag legat runt 
1 000 men toppar på uppemot 2 000 samtal eller mer har 
förekommit.
Det infördes inga väsentliga förändringar i vare sig arbets-
löshetsförsäkringen eller ersättningsnivåer under året. 
Den genomsnittliga dagpenningen varierade väldigt lite 
under 2003 och låg på eller strax under 665 kr, motsva-
rande en månadslön på nästan 18 300 kr. P g a de ”tak” 
som finns i försäkringen med en högsta dagpenning på 
680 kr (730 kr de 100 första ersättningsdagarna) var vid 
en mätning i slutet av året 60 procent av ersättningsta-
garna underkompenserade, d v s, de fick mindre än 80 
procent av sin tidigare inkomst ersatt via arbetslöshets-
försäkringen. 

Arbetslösheten
2003 var tredje året i rad där arbetslösheten var högre i 
slutet än början av året. I december uppbar 15 000 eller 
3 procent av medlemmarna ersättning att jämföra med 
2 procent samma tid 2002 och 1,7 procent 2001. Under 
den tvåårsperioden har således arbetslösheten ökat med 
76 procent i relativa tal och totalt sett fick nära 31 000 
medlemmar ersättning under 2003, ett dystert rekord 
för AEA:s del. Den genomsnittliga ersättningsperioden 
ökade till 90 dagar per ersättningstagare och sammanta-
get pekar statistiken på att vi snarare har toppen framför 
än bakom oss.

Förutom att antalet ansökningar om ersättning har 
ökat kraftigt under året så har den kärva arbetsmark-
naden inom viss områden även avspeglats i form av en 
ökande mängd förfrågningar från medlemmar som befa-
rar att de kan komma att bli arbetslösa. Tack vare en för-
stärkning av personalen har trots allt handläggningstiden 
kunnat hållas under tio dagar och i många fall under fem 

Av diagrammet kan  man utläsa den genomsnittliga ersättningsperioden som har ökat snabbt de två senaste åren, 
från 73 till 90 dagar per ersättningstagare. 
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Totalt utbetalades nästan 1 800 Mkr i ersättning 2003, 
en ökning med 47,7 procent jämfört med föregående år 
och nära nog en fördubbling jämfört med 2001. Den del 
av ersättningen som finansieras via medlemavgifterna, 
finansieringsgraden, har sjunkit till 23 procent. Detta är 
dock fortfarande en av de högsta finansieringsgraderna 
bland arbetslöshetskassorna.

I takt med den ökade arbetslösheten har den del av ersätt-
ningen som finansieras av medlemsavgifterna sjunkit succes-
sivt, från 30 till 23 procent. 

Viktiga händelser 2003
· Inför 2003 träffade AEA nya samarbetsavtal med samt-

liga förbund. Avtalen reglerar de delvis nya rutiner som 
har införts beträffande medlemshanteringen.

· 2003 var det första året då medlemsavgiften medförde 
en 40-procentig skattereduktion vid taxeringen. Detta 
innebar ett omfattande arbete för såväl AEA som för-
bunden att rapportera inbetalda avgifter till Skattever-
ket och att skicka kontrolluppgifter till medlemmarna.

· I slutet av året tog AEA över all handläggning av AEA- 
medlemskapet från Sveriges läkarförbund och Privat-
tandläkarföreningen. Övertagandet var slutfasen i ett 
projekt som drevs i nära samarbete med respektive 
organisation och utvärderingen har visat att det som 
helhet fungerade väldigt bra. 

· För att förbättra såväl handläggningsrutiner som 
arbetsmiljö infördes en kombination av arbete med 
ärendehanteringssystem och fysiska handlingar. Den 
nya rutinen har fallit väl ut och har lett till såväl ökad 
effektivitet som ett mer varierat arbetssätt.

· Som ett steg på vägen att bli mer tillgängliga per 
telefon etablerades nya rutiner för att medlemmarna 
enklare skall komma till rätt grupp eller person hos 
AEA. Rutinerna innefattar separata telefonnummer till 
tre grupper som hanterar försäkringsfrågor, medlem-
skapsfrågor respektive utlandsfrågor. Därtill får varje 



9

medlem vid ett påbörjat ärende ett direktnummer till 
den handläggare som ansvarar för ärendet. Även dessa 
förändringar har varit positiva men fortfarande är det 
stundtals otillfredsställande långa väntetider.

· På IT-området träffades nya avtal under 2003 som 
kommer att leda till lägre fasta kostnader för drift  
och förvaltning av försäkringssystemet OAS.

· 2003 var sista året med AMS som tillsynsmyndig-
het för arbetslöshetskassorna. Under året byggde den 
nya myndigheten, Inspektionen för arbetslöshetsför-
säkringen (IAF), upp sin verksamhet och startade 
officiellt att verka den 1 januari 2004. För AEA och 
andra kassor kommer IAF att vara tillsynsmyndighet 
och utfärdare av kommentarer och föreskrifter. IAF 
kommer dessutom att granska arbetsförmedlingarna.

Utbildning
Personal från AEA har deltagit i ett antal utbildningar 
hos SO inom varierande områden. Bl a har en grupp 
handläggare genomgått grundutbildningen i förvaltnings-
rätt, något som är obligatoriskt för samtliga försäkrings-
handläggare hos AEA. Därutöver har enskilda insatser 
gjorts på en rad skiftande områden, såsom personal- och 
lönefrågor, ledarskap, IT-utbildningar, arbetsrätt m m.  
AEA har även anordnat utbildning för förbundens om-
budsmän / jurister och för medlemsredogörare.

Kvalitet
2002 påbörjades ett arbete med att se över AEA:s 
kvalitetsarbete vilket resulterade i ett beslut att lämna 
sam-arbetet med Det Norske Veritas och ISO 9000- 
certifieringen. Sedan kvalitetsarbetet startade har AEA:s 
specifika behov vuxit fram till ett system som inte helt 
sammanfaller med ISO-standarden men som behåller  
det bästa från ISO 9000 med ett strukturerat processtän-
kande och omhändertagande av reklamationer och för-
bättringsförslag. Förutom att tillvarata personalens förslag 
till kvalitetshöjande insatser har vi även startat ett projekt 
för att mäta de konkreta resultaten av vårt arbete bland 
medlemmarna. En del av det arbetet är återkommande 
telefonintervjuer utförda av undersökningsföretaget Ipsos 
Eureka.

Kapitalförvaltning
Under våren 2003 gjordes en upphandling av kapitalför-
valtningen vilken ledde till ett byte till Handelsbanken 
Kapitalförvaltning vid halvårsskiftet. 

Investeringar och finansiell ställning
Under 2003 gjordes investeringar i anläggningstillgångar 
för drygt 900 kkr, finansierade med det egna kapitalet. 
Vid utgången av året uppgick de likvida medlen till  
55 Mkr.

Framtid
Verksamheten kommer att planeras utifrån en fortsatt 
hög arbetslöshet bland akademiker 2004. Medlemsut-
vecklingen förväntas vara fortsatt stark. Med fokus på  
hög kvalitet i handläggning och medlemsservice skall 
AEA även fortsättningsvis vara den självklara a-kassan  
för akademiker. 

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning 
enligt nedan.

 (kkr)
Eget kapital vid räkenskapsårets början 18 748
Årets resultat  6 595

Eget kapital 25 343
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Resultaträkning

Belopp i kkr Not nr 2003 2002

INTÄKTER
Medlemsavgifter  1  490 720 400 518

Statliga bidrag 2 1 790 357 1 211 322

Övriga intäkter 3 888 406

Summa intäkter  2 281 965 1 612 246

KOSTNADER
Försäkringskostnader

Utbetald ersättning 4 -1 790 459 -1 211 322

Utjämningsavgift  -9 486 -7 757

Finansieringsavgift  -403 425 -361 484

Summa försäkringskostnader  -2 203 370 -1 580 563

Resultat före administrationskostnader   78 595 31 683

Administrationskostnader

Personalkostnader 5 -36 134 -30 671

Övriga externa kostnader 6 -38 757 -35 055

Avskrivningar  -1 051 -1 632

Summa administrationskostnader  -75 942 -67 358

Resultat före finansiella poster  2 653 -35 675

Finansiella poster

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 7 2 815 -5 984

Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 8 1 139 1 416

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 9 -12 -10

Summa finansiella poster  3 942 -4 578

ÅRETS RESULTAT  6 595 -40 253
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Balansräkning per den 31 december

Belopp i kkr Not nr 2003 2002

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 1 977 2 094

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 11 35 995 38 090

Summa anläggningstillgångar  37 972 40 184

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar statsbidrag  45 334 26 937

Fordringar felaktig ersättning 12 2 993 3 235

Fordringar närliggande organisationer 13 34 768 29 271

Övriga fordringar 14 40 68

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 4 540 3 731

Kassa och bank  55 037 39 630

Summa omsättningstillgångar  142 712 102 872

SUMMA TILLGÅNGAR  180 684 143 056

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början  18 748 59 001

Årets resultat  6 595 -40 253

Summa eget kapital  25 343 18 748

    

Kortfristiga skulder

Skulder till AMS 16 37 026 35 283

Skulder till närliggande organisationer  4 362 6 144

Leverantörsskulder  3 084 2 900

Övriga skulder 17 46 320 27 808

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 64 549 52 173

Summa kortfristiga skulder  155 341 124 308

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  180 684 143 056

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  
arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter, bokföringslagen och årsredovisningslagen.

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

Fordringar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. I posten fordran 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  
balansdagen. Innehav av värdepapper värderas post för post. 

 2003 2002
 kkr (om ej annat anges)  kkr (om ej annat anges)

Not 1 Medlemsavgifter

Medlemsavgifter, förbundsanslutna 409 255 333 892
Medlemsavgifter, direktanslutna 81 465 66 626

 490 720 400 518

Not 2 Statsbidrag

Statsbidrag, brutto 1 794 944 1 215 353
Återbetald ersättning till AMS;

- manuell -2 338 -2 418
- skattereglering -863 -637
- kassakortsreglering -1 528 -991
- återutbetalning 103 15
- avskrivna krav 39 0

 1 790 357 1 211 322

Not 3  Övriga intäkter

SACO SalusAnsvar Försäkring 50 193
SACO 0 150
Altcom 632 0
Arbetslöshetskassornas samorganisation 36 36
Övriga intäkter 170 27

 888 406



1313

 2003 2002
 kkr (om ej annat anges) kkr (om ej annat anges)

Not 4 Utbetald ersättning

Utbetald ersättning, brutto -1 794 944 -1 215 353
Återbetald ersättning från medlemmar;

- manuell 2 338 2 418
- skattereglering 863 637
- kassakortsreglering 1 528 991
- återutbetalning -103 -15
- avskrivna krav -39 0

Avskrivna krav, ej statsbidragsgrundande -102 0

 -1 790 459 -1 211 322

Ersättning som har återkrävts av AEA återbetalas till AMS i samband med veckoutbetalningarna eller månadsvis via girering. 
 Kategoriseringen är gjord utifrån det sätt som återkravet har reglerats på och har följande betydelse: 

- manuell återbetalning av skulder via girering, tillämpas då medlemmen inte uppbär ersättning vid regleringstillfället.
- skattereglering reglering av skatt för nettoskulder för innevarande år.
- kassakortsreglering återbetalning av skulder via kassakortsutbetalningar, tillämpas då medlemmen uppbär ersättning  vid regleringstillfället.
- återutbetalning reglering av överbetalning av skuld.

Not 5 Medelantal anställda

Kvinnor 47 38
Män 21 22

 68 60

 Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 4,7% -
Sjukfrånvaro för kvinnor 5,3% -

varav långtidssjukfrånvaro 2,8% -
Sjukfrånvaro för män 3,3% -

varav långtidssjukfrånvaro 2,2% -

 Sjukfrånvaron avser perioden 2003-07-01 - 2003-12-31. Uppgifter för 2002 kan ej lämnas då jämförelsetal saknas. 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 1 415 1 350
Löner och andra ersättningar, övriga anställda 21 675 18 402
Sociala avgifter enligt lag och avtal 8 166 6 910
Pensionskostnader, kassans ledning 466 400
Pensionskostnader, övriga anställda 2 069 1 357
Övriga personalkostnader 1 367 1 280
Utbildning 976 972

 36 134 30 671
 
 Till styrelsen utbetalades 2003 ett sammanlagt arvode på 186 502 kr, varav 15 375 kr till ordförande. Kassaföreståndaren uppbar 2003 en total 
lön på 704 299 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 med 15 månads-
löner med full avräkning mot annan inkomst.  

Not 6 Övriga externa kostnader

Lokalkostnader 6 152 5 131
Kontorsomkostnader 1 738 1 540
Information 2 447 2 768
Tele, post och SUS-avgifter 5 303 3 805
Ersättning till revisorerna:  

förtroendevalda revisorer 7 7
A Perruchon Revision 48 48

Föreningsadministration 146 314
Övriga förvaltningskostnader 252 231
Datakostnader 11 221 13 870
Ersättning till förbunden 10 048 6 004
Medlemsavgift till SO 1 395 1 337

 38 757 35 055
Revisorerna har inte anlitats för andra uppdrag än revisionsuppdraget.
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 2003 2002
 kkr (om ej annat anges) kkr (om ej annat anges)

Not 7 Resultat från långfristiga värdepappersinnehav  

Utdelning 2 855 1 959
Realisationsvinst 571 415
Nedskrivningar -611 -641
Realisationsförlust 0 -7 717

 2 815 -5 984

Not 8 Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter

Ränteintäkter 1 139 764
Vinst vid avyttring av kortfristiga värdepapper 0 608
Resultat från andelar i OAS-bolaget 0 43
Övriga finansiella intäkter 0 1

 1 139 1 416

Not 9 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader   

Ränta och avgifter lev.skulder -6 -4
Bankkostnader -6 -6

 -12 -10

Not 10 Inventarier  

Ingående anskaffningsvärde 14 146 12 617
årets inköp 942 1 958
försäljning/utrangering -1 725 -429

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 13 363 14 146
    
 
Ingående avskrivningar -12 052 -10 839
  försäljning/utrangering 1 717 419
  årets avskrivningar -1 051 -1 632
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 386 -12 052

 1 977 2 094

Not 11 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående bokförda värden 38 090 59 281
återförd nedskrivning 641 -
köp av värdepapper 47 461 15 867
nedskrivningar -611 -641
avyttringar -49 586 -36 417

Utgående bokförda värden 35 995 38 090

 Marknadsvärden 38 138 39 079

 Återföring av nedskrivning har gjorts p g a att innehavet som nedskrivningen gällde har avyttrats.

Not 12 Fordran felaktig ersättning

Fordringar ≤ 1 år 1 313 871
Fordringar > 1 år ≤ 5 år 1 387 1 955
Fordringar > 5 år ≤ 10 år 293 409
Fordringar > 10 år 0 0

 2 993 3 235

 Per 2003-12-31 hade AEA fordringar om totalt 4 912 kkr. Av dessa har 1 919 kkr bedömts som osäkra fordringar och redovisas därför inte i balansräk-
ningen. Bedömningen har gjorts för fordringar som var föremål för prövning vid kronofogdemyndighet, tings rätt och liknande, där delgivning ej har 
kunnat ske m m. De utestående fordringarna bevakas av särskilt utsedd personal på AEA.

Not 13 Fordringar närliggande organisationer

Fordran medlemsavgifter (förbunden)  34 724 29 239
Räntefordran förbunden 44 32

 34 768 29 271

Not 14  Övriga fordringar

Fordran SACO SalusAnsvar Försäkring 0 53
Övriga fordringar 40 15

 40 68



Tack från styrelsen

Styrelsen vill avslutningsvis tacka AEA:s personal och distriktens personal för ett engagerat och gott arbete  
under det gångna verksamhetsåret.

Stockholm den 3 mars 2004

 Anna Ekström Göran Boldt Anders Edward
 Ordförande Vice ordförande Kassaföreståndare

 Anna Glennert Cecilia Herm Lars Holmblad

 Per Lander  Jan Martin

Vår revisionsberättelse har avgivits den 24 mars 2004

 Anne Perruchon  Christina Nygårdh
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 2003 2002
 kkr (om ej annat anges) kkr (om ej annat anges)

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 4 309 3 366
Förskottsersättning 231 365

 4 540 3 731

Not 16 Skulder till AMS

Finansieringsavgift 33 725 31 862
Återbetald ersättning 213 108
Inbetalda återkrav 89 78
Ej statsbidragsberättigad ersättning 7 0
Återbetalningar felaktig ersättning 2 992 3 235

 37 026 35 283

Not 17 Övriga skulder

Medlemsavgifter under utredning 162 82
Ersättning under utredning 165 163
Källskatt ersättning 45 334 26 937
Källskatt personal 637 624
Övriga skulder 22 2

 46 320 27 808

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Medlemsavgifter 2004, direktanslutna 61 313 49 009
Individuella kompetenskonton 872 945
Övriga upplupna kostnader 2 364 2 219

 64 549 52 173
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 1999 2000 2001 2002 2003

Resultaträkning (kkr)
    Medlemsavgifter  356 935 367 862 382 458 400 518 490 720

    Statsbidrag 1 169 902 1 042 424 900 459 1 211 322 1 790 357

    Övriga intäkter 138 2 189 360 406 888

Summa intäkter 1 526 975 1 412 475 1 283 277 1 612 245 2 281 965

Försäkringskostnader -1 461 995 -1 347 500 -1 225 206 -1 580 563 -2 203 370

Administrationskostnader -61 833 -58 782 -57 598 -67 358 -75 942

Resultat före finansiella poster 3 146 6 193 472 -35 675 2 653

Finansiella poster 3 000 4 803 2 936 -4 578 3 942

Årets resultat 6 146 10 996 3 408 -40 253 6 595

Balansräkning (kkr)
Anläggningstillgångar 47 438 54 855 61 059 40 184 37 972

Omsättningstillgångar 89 061 81 098 70 309 102 871 142 712

Eget kapital 44 597 55 593 59 116 18 748 25 343

Skulder 91 902 80 360 72 253 124 308 155 341

Balansomslutning 136 499 135 953 131 369 143 056 180 684

Nyckeltal, medlem
Förbundsanslutna, män* 188 055 188 783 193 148 197 532 199 210

Förbundsanslutna, kvinnor* 168 968 176 356 185 246 194 385 201 192

Förbundsanslutna, totalt* 357 023 365 139 378 394 391 917 400 402

Direktanslutna, män* 31 965 34 991 38 237 41 599 44 312

Direktanslutna, kvinnor* 23 321 26 457 29 147 31 495 34 083

Direktanslutna, totalt* 55 286 61 448 67 384 73 094 78 395

Totalt antal medlemmar* 412 309 426 587 445 778 465 011 478 797

Antal årsmedlemmar 407 388 419 946 436 088 455 931 472 494

Årsavgift förbundsanslutna (kr) 864 864 864 864 1 032

Årsavgift direktanslutna (kr) 960 960 960 960 1 080

Fem år i sammandrag
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Nyckeltal, arbetslöshet       
Antal ersättningsdagar 2 179 946 1 801 030 1 613 326 1 997 570 2 772 863

Antal ersättningstagare 26 314 24 156 21 978 25 334 30 963

Ersättningsdagar/ersättningstagare 83 75 73 79 90

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

Antal utförsäkrade 324 416 317 152 98

Utbetald ersättning (Mkr) 1 173 1 046 905 1 215 1 795

Genomsnittlig dagpenning (kr) 545 551 568 620 662

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

Antal omprövningar 1 033 1 203 1 312 1 674 1 967

   vidhållna beslut 480 565 513 829 892

   ändrade beslut 439 483 355 629 816

   övrigt** 114 155 336 216 259

Antal överklaganden till länsrätt 135 141 162 167 167

   vidhållna beslut 98 52 77 115 105

   ändrade beslut 27 7 2 8 7

   övrigt*** 10 82 83 44 35

Antal ifrågasättanden 49 65 74 65 125

   nedsättning 25 39 34 28 30

   utan åtgärd 7 12 17 17 21

   övrigt**** 17 14 23 20 74

* 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 rört ej AEA-medlem.

 1999 2000 2001 2002 2003
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Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning i Akade-
mikernas erkända arbetslöshetskassa för år 2003. Det 
är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är 
att uttala oss om årsredovisningen och förvalt-ningen 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 i rimlig grad försäkra oss om att års-
redovisningen inte innehåller väsentliga fel. 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 styrelsens och kassaföreståndarens tillämpning av 
dem samt att bedöma den samlade informationen i års-
redovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgär-
der och förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller kassaförestånda-
ren har handlat i strid med lagen (1997:239) om arbets-
löshetskassor eller arbetslöshetskassans stadgar. Vi anser 
att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och IAF:s föreskrifter och ger därmed en 
rättvisande bild av arbetslöshetskassans resultat och ställ-
ning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

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 arbetslöshetskassans stadgar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för  
räkenskapsåret. 

Revisionsberättelse

Stockholm den 24 mars 2004

Anne Perruchon Christina Nygårdh
Auktoriserad revisor

Till föreningsstämman i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 
organisationsnummer 802005-4691
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AMS

Arbetsmarknadsstyrelsen, handhar hanteringen av statsbidrag.

Direktanslutna

Medlemmar som är anslutna till AEA utan medlemskap i ett 
SACO-förbund.

Distrikt

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

Ersättning till förbunden

Ersättning för tjänster som AEA köper från SACO-förbunden. 
Ersättningen är 26 kr per årsmedlem och år.

Ersättningsperiod

Ersättningsperioden är 300 dagar och utbetalas med högst fem 
dagpenningbelopp per vecka.

Finansieringsavgift

Avgift för delfinansiering av statens kostnader för utbetald er 
sättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen. 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.

Föreningsadministration

Arvoden och övriga kostnader för styrelse, arbetsutskott,  
föreningsstämma och revision.

Handläggningstid

Antalet vardagar från ankomstdatum till dag för handläggning.

IAF

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

Medelantal anställda

Fast anställd personal och vikarier med längre anställning än sex 
månader omräknat till heltid och helår exklusive övertidsarbete.

OAS

Obligatoriskt a-kassesystem, gemensamt försäkringsdatasystem 
för samtliga arbetslöshetskassor. Förvaltas av SO och vidareut-
vecklas enligt teknikutskottets riktlinjer.

SO

Arbetslöshetskassornas samorganisation, är arbetslöshetskassor-
nas intresseorganisation och samordnar övergripande försäk-
rings- och datafrågor, anordnar utbildningar m m. Kassornas 
medlemsavgift är 3 kr per kassamedlem.

Statsbidrag

Inför varje utbetalningstillfälle av försäkringsersättning begär 
kassan medel i form av statsbidrag för det belopp som skall 
utbetalas.

SUS-avgifter

Kostnader för hantering och avisering av ersättningsutbetal-
ningar.

Utjämningsavgift

Avgift för utjämning av kassornas förvaltningskostnader. 
Avgiften är tre procent av högsta dagpenning multiplicerat 
med antalet medlemmar den 31 december och erläggs årligen. 
Utbetalas i form av utjämningsbidrag.

Årsmedlem 

Beräknat antal medlemmar som varit medlemmar och erlagt 
medlemsavgift för hela verksamhetsåret.

Återkrav

Krav på utbetald försäkringsersättning. I merparten av fallen 
uppstår återkravet p g a att ytterligare eller ändrade omständig-
heter tillförts ärenden vilket medfört återbetalningsskyldighet 
för medlemmarna.

Definitioner och begrepp
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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

Skogsakademikerna

SRAT

Sveriges Arkitekter

Sveriges Civilingenjörsförbund

Sveriges Farmacevtförbund 

Sveriges Fartygsbefälsförening

Sveriges läkarförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Reservofficersförbund 

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges universitetslärarförbund

Sveriges Veterinärförbund

Dessa SACO-förbund ansluter
sina medlemmar till AEA


