
Årsredovisning 2008



2008 i korthet
• Antalet medlemmar vid årets utgång var 579 810 vilket innebär en ökning med  

15 899 jämfört med föregående år.

•  Antalet medlemmar som vid något tillfälle fick ersättning var 22 276.

•  Den utbetalade ersättningen minskade med 35,3 procent till 1 000 mnkr.

•  Årets resultat uppgick till 45 mnkr. 
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Kassaföreståndarens kommentar

Att leda en intresseorga-
nisation handlar ytterst 
om att ta tillvara med-
lemmarnas intressen och 
ge dem en god service. 
För aea:s del innebär det 
att det ska vara lätt för 
medlemmar och andra 
att komma i kontakt med 
oss och vi ska ge ett res-
pektfullt och gott bemö-
tande. De beslut vi fattar 
ska vara korrekta och 
handläggningstiderna 
korta.  

Den enskilde med-
lemmen ska alltså i rätt 
tid få rätt belopp. När 
media skriver om felak-
tiga utbetalningar från 
a-kassan hamnar fokus 
oftast på de arbetslösas 
svikliga beteenden. Vi, 

liksom alla a-kassor, tar 
givetvis avstånd från fusk men för försäkringens 
legitimitet är det lika viktigt att det blir rätt från 
vår sida också. Vi ställer höga krav på oss själva 
och har löpande kompetensutveckling för all per-
sonal. Vi utbildar oss kontinuerligt om gällande 
regelverk, vi arbetar med sättet vi uttrycker oss i 
tal och skrift och utvecklar också vår service och 
vårt bemötande. Eftersom vi är så hårt styrda av 
lagar och förordningar blir vår roll som intresseor-
ganisation speciell. Vi kan inte på samma sätt som 
andra aktörer anpassa vårt arbete enbart utifrån 
medlemmarnas intressen och önskemål. Tyvärr 
kan vi nog ibland upplevas som rätt fyrkantiga!

Att ha ett gott arbetsklimat och en bra arbetsmiljö 
är självklara komponenter i en framgångsrik orga-
nisation. När personalen trivs och gör ett riktigt 
bra jobb leder det till att vi kan ge medlemmarna 
den service de har rätt till. Som jag ser det sam-
verkar personalens och de arbetslösas behov i 
de allra flesta fall, så några motsatsförhållanden 
mellan aea sett ur medlemmarnas perspektiv och 
aea sett ur personalens perspektiv kan jag inte se. 
För att ytterligare öka förståelsen för varandras 
arbetsuppgifter och utveckla samarbetet inom 
kansliet har vi genomfört värdefulla utbildningar 
för all personal med inriktning på hur vi kom-
municerar och bemöter varandra. Det är därför 
väldigt glädjande att se vårt resultat i den med-
lemsundersökning som genomfördes i so:s regi. 
Vårt NKI (NöjdMedlemsIndex) hamnade högt. 
Mer om detta längre fram i förvaltnings- 
berättelsen.

2008 har till stor del präglats av våra systema-
tiska förberedelser inför det nya ärendehante-
ringssystemet, äga, som nu införts på samtliga 
kassor. För vår del innebär det att vi, nästan 
smärtfritt, sedan den 9 februari i år handlägger i 
ett helt nytt system. Under hösten har vi också för-
berett oss på olika sätt för att kunna möta en ökad 
arbetslöshet med bibehållen service.

Det är alltså med stolthet över den verksamhet 
som alla anställda är en del av som jag kan göra 
bokslut över mitt första hela år som kassaförestån-
dare på aea.

Kassaföreståndare
Katarina Bengtson Ekström
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Avgift för delfinansiering av statens kostnader för utbetald ersättning 
enligt inkomstbortfallsförsäkringen. Avgiften är 33 procent av under 
tidigare månad utbetald ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen. 
Avgiften betalas inte av den som är arbetslös i den mening som avses i  
41 a § lak. Den infördes 1 juli 2008 och ersatte då den tidigare förhöjda  
finansieringsavgiften.

Medlemmar som är anslutna till aea utan medlemskap i ett Saco-förbund 
eller Vårdförbundet.

Medlemmar som får sin avgift aviserad av aea, gäller direktanslutna men 
även vissa av de som är anslutna via Saco:s förbund och Vårdförbundet.

aea:s medlemmar är indelade i distrikt vilka motsvarar Saco:s medlems-
förbund, Vårdförbundet samt ett distrikt för direktanslutna medlemmar.

Avgift för delfinansiering av statens kostnader för utbetald ersättning 
enligt inkomstbortfallsförsäkringen. Avgiften är 131 procent av den under 
det löpande verksamhetsåret genomsnittligt utbetalade dagpenningen 
multiplicerat med antalet medlemmar per den sista i den månaden avgif-
ten avser. 

Finansieringsavgiften och arbetslöshetsavgiften får tillsammans högst 
motsvara vad aea betalat ut i dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäk-
ringen den månad avgifterna avser.

Medlemmar som får sin avgift aviserad av sitt förbund.

Avgift för samma ändamål som finansieringsavgiften. 
Avgiften betalas för varje medlem i aea som inte var arbetslös i den 
mening som avses i 41 a § lak under kalendermånaden. Förhöjd finansie-
ringsavgift ersattes från och med den 1 juli 2008 av arbetslöshetsavgiften.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är en statlig myndighet som 
utövar tillsyn över arbetslöshetskassor och utfärdar föreskrifter och all-
männa råd.

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

Ordlista

Arbetslöshetsavgift

Direktanslutna

Direktaviserade

Distrikt

Finansieringsavgift

Förbundsaviserade

Förhöjd finansierings-
avgift

IAF

SO
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Kassaföreståndare
Biträdande kassaföreståndare

Informationsansvarig Personal / utbildning

Kvalitetssamordnare

Avdelning 1 Avdelning 2 Avdelning 3 Administrativ avdelning
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Detta är AEA

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, aea, 
bildades på initiativ av Sveriges akademikers 
centralorganisation, Saco. Verksamheten startade 
1970. Vår uppgift är nu, liksom då, att erbjuda 
medlemskap i aea och arbetslöshetsförsäkring till 
akademiker som arbetar i Sverige. Verksamheten 
bedrivs i enlighet med lagen (1997:239) om arbets-
löshetskassor (lak) och aea:s stadgar och arbets-
löshetsärenden handläggs i enlighet med lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (alf).

Vid utgången av 2008 hade aea cirka 580 000 
medlemmar och var därmed Sveriges största 
a-kassa. aea erbjuder medlemskap till personer 
som är med i något av Saco-förbunden eller Vård-
förbundet och till personer som har en utbildning 
motsvarande 180 högskolepoäng (120 poäng enligt 
gamla modellen) eller mer. aea erbjuder även 
medlemskap till dem som studerar och har för 
avsikt att ta examen som omfattar 180 högskole-
poäng. Medlemmarna är indelade i distrikt som 
motsvarar förbunden samt ett distrikt för direkt-
anslutna medlemmar.

Verksamheten bedrivs vid aea:s kansli i Stock-
holm. Arbetet med medlemskapsfrågor utförs 
delvis i samarbete med förbunden enligt upprät-
tade avtal.

aea ska vara den självklara a-kassan för alla 
akademiker. Med en effektiv administration ska 
vi hålla en hög kvalitet till en låg kostnad i hand-
läggning såväl som medlemsservice. Våra mål är 
att hålla korta handläggningstider, att medlem-
marna ska vara nöjda och att medlemstillström-
ningen ska vara god. Utbetalningarna till våra 
arbetslösa medlemmar är vår viktigaste uppgift 
och utbetalning ska ske inom 31 dagar från anmä-
lan på arbetsförmedlingen.

Förtroendemannaorganisation
aea:s högsta beslutande organ är föreningsstäm-
man. Mellan föreningsstämmans årliga möten är 
styrelsen högsta beslutande organ. Inom styrelsen 
finns ett arbetsutskott som har styrelsens mandat 

att följa rättsutvecklingen samt yttra sig till dom-
stolar och fatta beslut i särskilda försäkringsären-
den i enlighet med aea:s beslutsordning.

Kansliets organisation
aea:s kansli är organiserat i en kansliledning 
och fyra avdelningar. Till kansliledningen finns 
några specialfunktioner knutna och i övrigt är de 
huvudsakliga arbetsuppgifterna fördelade enligt 
följande:

Avdelning 1

Besvarar allmänna frågor via telefon och e-post 
och sköter posthantering och skanning. 

Avdelning 2 

Handlägger arbetslöshetsärenden. 

Avdelning 3 

Handlägger omprövningar och utlandsärenden 
och lämnar yttranden i arbetslöshets- och med-
lemskapsärenden.

Administrativ avdelning

Handlägger medlemskapsärenden, ekonomi, 
lokalfrågor, datafrågor samt bistår i utrednings- 
och utvecklingsprojekt.

aea är representerat i ett antal organ inom 
Arbetslöshetskassornas samorganisation, so, 
såsom so:s styrelse, Teknikutskottet, Försäk-
ringsutskottet, eu/ees-gruppen, Utbildnings- och 
informationsgruppen och Tillämpar- och använ-
dargruppen.
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Diagrammet visar medlemsutvecklingen de senaste fem åren 
och fördelningen mellan direktaviserade och förbundsaviserade 
medlemmar. 

Verksamheten
(föregående års uppgifter inom parantes)

Väsentliga händelser 2008
April

• Antalet ersättningsdagar för deltidsarbetslösa 
begränsas till att omfatta som mest 75 dagar.

Maj

•Den 1 maj sänker aea den totala medlemsavgif-
ten till 150 kr från tidigare 170 kr per månad.

•aea får en ny visuell identitet.
Juli

•Arbetslöshetsavgiften införs och ersätter den 
förhöjda finansieringsavgiften.

•Sju karensdagar införs från att tidigare ha varit 
fem.

•Föräldralediga kan få upp till tre års överhopp-
ningsbar tid för att tillgodoräkna arbete i arbets-
villkoret.

September

•Obligatorieutredningens slutbetänkande lämna-
des 30 september utan några förslag till  
författningsändringar.

Oktober

•aea får mycket bra betyg i undersökning kring  
kassornas nöjd-kund index.

Medlemsutveckling
2008 har medlemsantalet i aea ökat. De föränd-
ringar som genomfördes 2007 påverkade medlems-
antalet negativt då många medlemmar valde att gå 
ur kassan. Denna nedgång vände dock under 2008 
och antalet medlemmar har under året stadigt ökat 
i ungefär samma takt som innan förändringarna i 
regelverket trädde i kraft. Per den sista december 
2008 var antalet medlemmar 579 810 (563 911). Såle-
des var 15 899 fler akademiker försäkrade i aea den 
sista december 2008 jämfört med samma tid föregå-
ende år.

aea:s andel av medlemsantalet i samtliga arbets-
löshetskassor har under 2008 stigit till 17,5 procent 
från 16,6 procent 2007. Det förklaras av att det totala 
antalet medlemmar i samtliga arbetslöshetskas-
sor fortsatt minska under 2008 samtidigt som aea 
ökat vad avser antal medlemmar. aea är sedan 2006 
Sveriges största arbetslöshetskassa sett till antalet 
medlemmar.

Under 2008 uteslöts 31 (20) medlemmar och 4 795 
(18 643) utträdde på grund av bristande betalning. 
Att så många fler medlemmar uteslöts under 2008 
beror bland annat på den samkörning som sker med 
Försäkringskassan, csn och Skatteverket. Detta gör 
att fler personer upptäcks med dubbla ersättningar 
vilket leder till uteslutning på grund av svikligt för-

Åldersfördelningen över AEA:s medlemmar håller sig relativt 
konstant enligt fördelningen i diagrammet ovan jämfört med 
tidigare år.
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för 2008.
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farande. Antalet ärenden om bristande betalningar 
har minskat betydligt till en mer normal nivå än 
under 2007 då de kraftigt höjda medlemsavgifterna 
påverkade många medlemmar att lämna kassan 
genom att inte betala avgiften. Dessutom har aea:s 
medlemsenhet aktivt jobbat för och ändrat rutiner 
för att inga medlemmar av misstag ska träda ur 
kassan på grund av bristande betalning (se avsnitt 
Ekonomi och administration nedan). Av det totala 
antalet medlemmar (579 810) var 333 729 kvinnor 
vilket motsvarar 58 procent (57). 

aea:s medlemsflöden under perioden november 
2006 till augusti 2008 presenterades i en utredning 
under hösten. Under aktuell period lämnade drygt 
93 000 personer aea och drygt 60 000 personer 
gick med. 57 procent av dem som lämnade aea var 
kvinnor. Detta motsvarar könsfördelningen bland 
aea:s medlemmar. Utträdena var koncentrerade 
till årsskiftet 2006-2007 i samband med att avgiften 
höjdes från 90 kr till 240 kr. Den i särklass största 
ålderskategorin som lämnade aea var 60 år och 
äldre. De utgjorde nästan 42 procent av utträdena. 
Drygt 84 procent av dem som under perioden blev 
medlemmar i aea var under 45 år och drygt 60 
procent var kvinnor. Sett över hela perioden var en 
knapp majoritet, 52 procent, av dem som gått med i 
aea helt nya i kassan. 48 procent hade således bytt 
från någon annan a-kassa. Av dessa kom en majori-
tet från Unionens a-kassa, Kommunals a-kassa och 
Alfakassan.

Den 30 september 2008 lämnade den särskilda 
utredaren Sören Öman sitt slutbetänkande avse-
ende utredningen kring ett obligatoriskt med-

lemskap i arbetslöshetskassorna. Slutbetänkandet 
innehöll inte några förslag på författningsändringar 
kring medlemskapet i arbetslöshetskassorna. Utre-
daren ansåg istället att hanteringen av medlemsav-
giften och medlemskapet bäst utfördes av kassorna 
själva utifrån det regelverk som redan finns. Det 
blev således inget krav på obligatoriskt medlemskap 
i arbetslöshetskassorna.

Arbetslösheten
Trenden med avtagande arbetslöshet under 2007 
fortsatte även under 2008. Totalt antal ersättnings-
fall under året var 22 276 jämfört med 26 826 under 
2007. Arbetslösheten i form av ersättningsfall genom 
årsmedlemmar hamnade på låga 3,8 procent (4,7 
procent). Så låg har andelen ersättningsfall inte 
varit bland aea:s medlemmar sedan 1991. 

Den procentuella arbetslösheten månad för 
månad sjönk under 2008 från 1,7 procent i januari till 
1,4 procent i december. Lägger vi till de medlemmar 
som ingick i olika konjunkturberoende program är 
motsvarande tal 2,9 respektive 2,0 procent. I genom-
snitt fick 8 486 (10 912) medlemmar per månad 
ersättning från aea 2008 och 2 718 (3 008) i snitt 
deltog i konjunkturberoende program. 

Omprövningar, överklaganden och  
väsentliga domar 
Under 2008 har antalet omprövningar av ersätt-
ningsbeslut i stort sett varit oförändrat jämfört 
med 2007. Under året har 1 410 (1 411) omprövningar 
handlagts och i 507 (530) av dessa ärenden har 
tidigare beslut ändrats. 105 (122) ärenden över-

Finansieringsgrad

Diagrammet visar tydligt förändringen i finansieringen av 
arbetslöshetsförsäkringen. Från och med 2007 finansierar 
AEA:s medlemmar själva en övervägande del av den totala 
utbetalda ersättningen.
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Diagrammet visar hur arbetslösheten har utvecklats under tiden 1990 till 
2008. Antal arbetslösa uttrycks i antal medlemmar per år som har uppburit 
ersättning. Andelen arbetslösa uttrycks i antalet arbetslösa i relation till 
antalet årsmedlemmar.
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klagades till länsrätten och i 4 (6) fall har aea:s 
arbetsutskott tillstyrkt ändring vilket motsvarar 3,8 
procent (4,9 procent). Av väsentliga domar under 
2008 kan nämnas att Kammarrätten under året höjt 
kravet på arbetssökande som söker lämpliga arbe-
ten i försäkringens mening. Kammarrätten slår fast 
att då arbetssökande söker arbete på uppmaning 
från arbetsförmedlingen och i ansökan anger att 
man i första hand söker annat arbete på hemorten, 
anses den sökande själv ha vållat att anställning inte 
kommit till stånd. Kammarrättens dom tydliggör 
med andra ord att det krävs stora ansträngningar för 
att betraktas som arbetssökande och därmed undgå 
sanktion från a-kassan.
  
Arbetslöshetsersättningen
Den utbetalade arbetslöshetsersättningen har 
fortsatt minska 2008 på grund av lägre arbetslöshet 
bland kassans medlemmar. Totalt betalade aea ut 
1 000 mnkr i ersättning under 2008 jämfört med  
1 302 mnkr under 2007. Den genomsnittliga ersätt-
ningsperioden för ersättningstagarna minskade 
också. 2007 var den 78 dagar medan den under  
2008 gick ner till 72 dagar. 

Den genomsnittliga dagpenning som betalats ut till 
medlemmarna har fortsatt sjunka något under 2008. 
Genomsnittet för året var 636 kr per ersättningsdag 
medan genomsnittlig dagpenning 2007 var 643 kr. 

Finansieringsgrad
2007 ändrades finansieringsgraden markant i och 
med det nya regelverket där kassorna själva ska 
finansiera en större del av sin utbetalda ersättning. 

Den 1 juli 2008 ändrades regelverket igen och den 
förhöjda finansieringsavgiften ersattes med en 
arbetslöshetsavgift. Arbetslöshetsavgiften läggs till 
den vanliga finansieringsavgiften och är 33 procent 
av utbetald ersättning den gångna månaden. Under 
2008 finansierade aea 90 procent av den utbetalda 
ersättningen. Denna del kommer att minska 2009 
då arbetslöshetsavgiften slår igenom på hela året. 
Kontentan av finansieringsavgiften och arbetslös-
hetsavgiften är att ju högre utbetald ersättning aea 
har desto lägre blir aea:s andel av finansieringen.

Ekonomi och administration 
2008 budgeterade aea med ett underskott men det 
blev istället ett överskott på ca 45 mnkr. Den främsta 
anledningen var att arbetslösheten fortsatte minska 
under hela året medan aea i budgeten lade in en 
ökning av arbetslösheten under hösten. Detta resul-
terade i att de avgifter aea betalar till staten inte blev 
så höga som aea budgeterat. Medlemsutvecklingen 
påverkade också positivt då medlemsantalet ökade 
stadigt under året vilket i sin tur generade extra 
medlemsavgiftsintäkter.

Trots den låga arbetslösheten har kansliets admi-
nistrationskostnader fortsatt att öka. Framförallt 
är det kostnaderna i samband med de omfattande 
regelförändringarna 2007 som slagit igenom. Dessa 
kräver en större organisation personalmässigt men 
också omfattande förändringar av it-systemen. 
Under 2008 har kansliet fokuserat på att förbereda 
sig inför kommande lågkonjunktur med satsningar 
på utbildning och kvalitetshöjande projekt, bland 
annat aviseringsrutiner och interna arbetsrutiner. 

Kvalitetsområden

Bilden visar AEA:s resultat avseende Nöjd-Kund-Index  
undersökningen.  
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Diagrammet visar hur intäkterna och kostnaderna sett ut över 
åren.   

2004 2005 2006 2007 2008 

Fördelning av intäkter och kostnader

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

Finansierings-
avgifter

MedlemsavgifterAdministrations-
kostnader

77

75

81

70

91

61

71

66

77

66

89

60

Mnkr



11

Från och med september månad kan medlemmarna 
välja att betala sina medlemsavgiftsavier med 
e-faktura och på så sätt slippa krångligheterna med 
långa OCR-nummer. Ytterligare en förändring som 
skedde från och med september månad var att aea 
gick över till att avisera sina medlemmar månadsvis 
istället för tertialvis. Denna förändring har lett till ett 
jämnare flöde av inbetalningarna samt att felinbetal-
ningarna har minskat och därmed administrationen 
kring dessa. aea har under året uppmärksammat 
att många medlemmar som utträtt ur aea på grund 
av bristande betalning av sin medlemsavgift gör så 
av misstag. Därför skickar aea från januari (2008) 
månad ut en extra påminnelse utöver den vi sedan 
tidigare skickar ut. Detta har tillsammans med den 
månatliga aviseringen lett till att antalet medlem-
mar som träder ur på grund av bristande betalning 
har minskat väsentligt. Dessutom ligger antalet som 
ändå gör så jämnt mellan månaderna till skillnad 
mot tidigare då de var koncentrerade runt tertialut-
skicken.

aea har under 2008 arbetat aktivt med teknik-
utveckling för att erbjuda medlemmarna bästa 
tänkbara service. Framförallt har resurser lagts på 
att förbereda övergången till det nya ärendehante-
ringssystemet, äga. I början av 2009 kommer det att 
ersätta vårt gamla ärendehanteringssystem. Hem-
sidan utvecklas ständigt för att vara så lättillgänglig 
som möjligt och används också som ett tekniskt 
hjälpmedel för att ta in synpunkter från medlem-
marna. E-kassan, där medlemmar som är arbetslösa 
elektroniskt kan sända in kassakort och intyg, har 
uppgraderats till en modernare teknik och fungerar 
fortsatt mycket bra. 75 procent av de arbetslösa med-
lemmarna använder den idag. 

Ett bevis på att aea:s medlemmar är nöjda med 
det arbete kansliet lägger ned är resultatet från den 
medlemsundersökning som genomfördes på upp-
drag av kassornas samorganisation so i oktober 2008. 
I undersökningen fick medlemmarna svara på en 
mängd frågor rörande kassornas verksamhet, vilket 
resulterade i ett helhetsbetyg i form av ett nöjd-kund 
index. Genomsnittligt betyg för samtliga kassor var 
69 på en 100 gradig skala medan aea fick totalbetyget 
75. aea står sig således väl jämfört med snittet för 
samtliga kassor. 

Med 2008 års resultat uppgår det egna kapitalet till 
373 mnkr vilket är avsevärt högre än den bedömning 
som styrelsen tidigare gjort av kapitalbehovet. Styrel-
sen har därför beslutat att återigen sänka medlems-
avgiften vid ingången av 2009. Med lagd budget för 
2009 beräknas den sänkta medlemsavgiften kunna 
behållas hela 2009, även om arbetslösheten stiger. 

Under 2008 hade aea den fortsatt låga grundavgiften 
90 kr per månad som alla medlemmar betalar. Den 
förhöjda medlemsavgiften var det första tertialet 80 
kr och de resterande åtta månaderna 60 kr. aea:s 
totala medlemsavgift, som alla medlemmar som inte 
är arbetslösa betalar, var således 170 kr första tertialet 
och 150 kr resterande del av året. Från och med 1 janu-
ari 2009 sänks den förhöjda medlemsavgiften med 10 
kr ned till 50 kr. Grundavgiften är fortsatt 90 kr.

Personal och utbildning
Under 2008 var sjukfrånvaron låg, 4,2 procent. För-
hoppningsvis är aea:s aktiva satsning på motion och 
andra hälsofrämjande insatser en förklaring till detta. 
Inom utbildningsområdet har vi under 2008 satsat på 
att personalen ska bli än bättre på att ge en bra ser-
vice gentemot medlemmarna. Samtliga anställda har 
genomgått Klarspråksutbildning och utbildning kring 
hur man bemöter andra människor. 

Föreningsstämma 2008
aea höll ordinarie föreningsstämma den 4 juni 2008 
i Stockholm. På stämman deltog 30 ombud. Närva-
rande var även styrelseledamöter och suppleanter, 
revisorer samt anställda vid aea:s kansli. 

Väsentliga beslut
Förutom sedvanliga stämmofrågor beslutades att 
administrationsbidraget till de förbund som tar in 
medlemsavgifter åt aea ska höjas. Stämman beslu-
tade att det nya administrationsbidraget som ska 
gälla från och med 2008 ska vara 24 kr per årsmedlem 
(exklusive moms).

Stämman beslutade också liksom tidigare år att 
bemyndiga styrelsen att fastställa budget och med-
lemsavgifter för 2009 under hösten 2008. Dessutom 
beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att 
justera medlemsavgiften under året om det bedöms 
nödvändigt.

Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter med mandattid till och med 
föreningsstämma 2010 omvaldes Katarina Bengtson 
Ekström, Jan Martin och Kristina Nyström. Till supp-
leanter för samma mandattid omvaldes Marie-Louise 
Strömgren, Hans-Dieter Grahl, Peter Löfvendahl, 
Robert Andersson och Gunilla Johannesson.

Till auktoriserad revisor med mandattid till och 
med föreningsstämman 2009 omvaldes Anne Per-
ruchon. Till förtroendevald revisor nyvaldes Agnetha 
Thor på samma mandattid. Till suppleanter för revi-
sorerna omvaldes Lars Bauman och nyvaldes Nils-
Bertil Rosén.
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Styrelse, ordinarie ledamöter    Suppleanter  

Anna Ekström, Saco     Marie-Louise Strömgren, Saco
ordförande      ledamot i arbetsutskottet

Per Lander, Sveriges Arkitekter   Lars Hallenberg, Lärarnas Riksförbund
vice ordförande, ledamot i arbetsutskottet  
 
Katarina Bengtson Ekström    Gunilla Johannesson, DIK 
kassaföreståndare     ordförande i arbetsutskottet  
ledamot i arbetsutskottet
        
Lars Holmblad, Akademikerförbundet SSR  Robert Andersson, SULF

Kristina Nyström, Vårdförbundet   Hans-Dieter Grahl, Sveriges  
       Fartygsbefälsförening

Jan Martin, Sveriges Ingenjörer   Peter Löfvendahl, Officersförbundet

Kaisa Syrjänen Schaal, Integrations   Kristian Viidas, Näringsdepartementet
– och Jämställdhetsdepartementet   statens representant
statens representant

Fredrik Tiderman, AEA     Sandra Ardelin, AEA 
personalrepresentant     personalrepresentant

Under året har styrelsen hållit 11 styrelsemöten och arbetsutskottet 18 sammanträden.

Revisorer, ordinarie     Suppleanter

Agneta Thor, Förbundet Sveriges    Nils-Bertil Rosén, SRAT 
Arbetsterapeuter 

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

AEA:s ledning

Under året har Katarina Bengtson Ekström varit kassaföreståndare och biträdande 
kassaföreståndare har Tomas Eriksson varit.

Styrelse, revisorer och AEA:s ledning
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Framtid

Efter flera år med sjunkande arbetslöshet räknar vi med att arbetslösheten börjar öka under 2009. Fokus 
för verksamheten har därför på senare tid legat på att rusta inför en större arbetsbelastning. Det arbe-
tet fortsätter självklart framöver med målet att våra medlemmar ska få hög kvalitet och god service i 
alla delar av verksamheten. Vi kommer framförallt att satsa på förbättrad tillgänglighet och förenklad 
administration, bland annat genom ökade möjligheter till elektronisk kommunikation. Genom att arbeta 
med ständiga förbättringar med särskild inriktning på tillgänglighet och förenkling av administrationen 
kommer vi att kunna leva upp till visionen om att vara den självklara a-kassan för akademiker. Dessutom 
kommer förändringar under året som förenklar för medlemmarna. Dels förändras inträdesvillkoren vilket 
kommer att göra det lättare att bli medlem, dels kommer medlemsavgiften att reduceras med 50 kr.

Från vänster:
Marie-Louise Strömgren, Jan Martin, Kristina Nyström, Lars Holmblad,  

Sandra Ardelin, Per Lander, Anna Ekström, Fredrik Tiderman, Peter Löfvendahl,  
Lars Hallenberg, Gunilla Johannesson, Robert Andersson, Katarina Bengtson Ekström 

Frånvarande:
Kaisa Syrjänen Schaal, Hans-Dieter Grahl, Kristian Viidas 

Styrelsen föreslår att årets resultat tillförs det egna kapitalet enligt nedan.

tkr
Eget kapital vid räkenskapsårets början 328 040
Årets resultat 44 849 

Eget kapital 372 889
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Resultaträkning

Belopp i tkr Not nr 2008 2007

INTÄKTER

Medlemsavgifter  1 1 065 085 1 572 738

Statliga bidrag 2 1 000 259 1 325 902

Övriga intäkter 3 170  126

Summa intäkter  2 065 514 2 898 766

KOSTNADER   

Försäkringskostnader   

Utbetald ersättning 4 -1 000 259 -1 302 182

Utbetald ej statsbidragsberättigad ersättning  0 -776

Finansieringsavgift  --476 080 -480 831

Förhöjd finansieringsavgift  -266 734 -804 869

Arbetslöshetsavgift   -161 597  -

Summa försäkringskostnader  -1 904 670 -2 588 658

   

Resultat före administrationskostnader    160 844 310 108
    

Administrationskostnader   

Personalkostnader 5 -63 410 -56 072

Övriga externa kostnader 6 -62 506 -51 815

Avskrivningar enligt plan 10 -923  -854

Summa administrationskostnader  -126 839 -108 741

   

Resultat före finansiella poster   34 005  201 367 
    

Finansiella poster   

Resultat från långfristiga värdepappersinnehav 7 -819 2 448

Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 8 11 759 6 712

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader 9 -96  -1

Summa finansiella poster  10 844 9 159

ÅRETS RESULTAT   44 849  210 526
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Balansräkning

Belopp i tkr Not nr 2008-12-31 2007-12-31

TILLGÅNGAR 
 
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 3 451 2 295

Finansiella anläggningstillgångar   

Långfristiga värdepappersinnehav 11 128 728  109 412

Summa anläggningstillgångar  132 179 111 707 

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   

Fordringar statsbidrag  19 705 21 350

Fordringar felaktig ersättning 12 5 641 5 647

Fordringar närliggande organisationer 13 47 244 69 382

Övriga fordringar 14 4 877 422

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 3 056  3 633

Summa kortfristiga fordringar  80 523 100 434

Kassa och bank  266 768 330 502

Summa omsättningstillgångar  347 291 430 936

SUMMA TILLGÅNGAR   479 470 542 643

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital   

Eget kapital vid räkenskapsårets början 16 328 040 104 818

Årets resultat   44 849  210 526

Summa eget kapital  372 889 315 344

   

Kortfristiga skulder   

Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF 17 70 683 192 597

Skulder till närliggande organisationer  2 531 2 564

Leverantörsskulder  5 024 4 646

Övriga skulder 18 22 464 23 490

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 5 879  4 002

Summa kortfristiga skulder  106 581 227 299

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   479 470  542 643
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 arbets-
löshetskassor, iaf:s föreskrifter, bokföringslagen 
och årsredovisningslagen. 

Om inte annat framgår är principerna oföränd-
rade i jämförelse med föregående år.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna redovisas enligt bokförings-
mässiga grunder vilket är en förändring jämfört 
med tidigare år. Detta föranleder också den 
korrigering av ingående eget kapital som finns 
angiven i not 16. Resultateffekten är 12,7 mnkr på 
årets resultat som istället förts mot ingående eget 
kapital i enlighet med Redovisningsrådets rekom-
mendation 5 punkt 7.

Statsbidrag och utbetald ersättning

Posterna statsbidrag och utbetald ersättning 
redovisas enligt kontantprincipen enligt mångårig 
praxis i arbetslöshetsförsäkringen.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter indivi-
duell bedömning beräknas bli betalt. 
I posterna fordringar felaktig ersättning och 
fordringar medlemsavgifter redovisas beloppen i 
nominella värden.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systema-
tiskt över bedömd ekonomisk livslängd.  
Följande avskrivningsprinciper tillämpas:

Persondatorutrustning och
programvara direktavskrivs

Datorutrustning (annan än ovan)  3 år
Kontorsmaskiner 5 år
Möbler m.m. 7 år

Persondatorerna kostnadsförs direkt och påverkar 
inte anskaffningsvärdet av anläggningstillgångarna.

Leasingavtal

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell  
leasing, d.v.s. leasingavgifterna kostnadsförs 
löpande.  Leasing tillämpas för vissa kontorsmaski-
ner, såsom kopiatorer m.m.

Långfristiga värdepappersinnehav

Värdering av värdepapper har gjorts till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på 
balansdagen. Innehav av värdepapper värderas post 
för post. 

Not nr Belopp i tkr  2008 2007

Not 1 Medlemsavgifter

Grundmedlemsavgifter 615 903 612 207

Förhöjda medlemsavgifter 449 182 960 531

1 065 085 1 572 738

Not 2 Statliga bidrag

Statsbidrag 1 003 288 1 305 643

Återbetald ersättning till Arbetsförmedlingen -3 029 -3 461

Särskild kompensation avseende omställningskostnader - 23 720

1 000 259  1 325 901

Not 3 Övriga intäkter

Saco SalusAnsvar Försäkring AB 108 108

Övriga intäkter 62 18

170 126
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Not 4 Utbetald ersättning

Utbetald ersättning -1 003 288 -1 305 643

Återbetald ersättning från medlemmar 3 029 3 461

- 1 000 259 -1 302 182

Not 5 Medelantal anställda

Kvinnor 74 67

Män  37 36

111 103

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 4,20% 4,40%

Sjukfrånvaro för kvinnor 4,80% 5,30%

varav långtidssjukfrånvaro 1,10% 2,00%

Sjukfrånvaro för män 3,10% 2,40%

varav långtidssjukfrånvaro 0% 0%

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Löner och andra ersättningar, styrelse och AEA:s ledning 1 931 1 388

Löner och andra ersättningar, övriga anställda 38 675 34 888

Sociala avgifter enligt lag och avtal 13 863 12 365

Pensionskostnader, AEA:s ledning 483 356

Pensionskostnader, övriga anställda 3 999 3 376

Övriga personalkostnader 2 509 2 786

Utbildning 1 950 913

63 410 56 072

Till styrelsen utbetalades 2008 ett sammanlagt arvode på 255 800 kr, varav 22 000 kr till ordföranden. Till kassaföreståndaren utbetalades sam-
manlagt 989 607 kr i lön. Pensionsåldern för kassaföreståndaren är 65 år. Vid uppsägning från kassaföreståndaren eller AEA tillämpas en uppsäg-
ningstid på 3 månader. Vid uppsägning från AEA utgår avgångsvederlag motsvarande 15 månadslöner med full avräkning mot annan inkomst

Könsfördelning AEA:s ledning Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelseledamöter 50% 50%

Ledningsgrupp 78% 78%

Not 6 Övriga externa kostnader

Lokalkostnader 10 018 7 263

Kontorsomkostnader 2 101 1 533

Datakostnader 18 086 14 134

Information 5 261 4 034

Tele- och portokostnader 4 356 1 565

Externa tjänster 9 608 11 222

Ersättning till revisorerna:

förtroendevalda revisorer 5 8

A Perruchon Revision 47 65

Medlemsavgift till SO 2 256 2 385

Ersättning till förbunden 9 532 8 908

Övriga kostnader 1 236 698

62 506 51 815

Revisorerna har inte anlitats för andra uppdrag än revisionsuppdraget.

Not nr Belopp i tkr  2008 2007
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Not nr Belopp i tkr  2008 2007

Not 7 Resultat från långfristiga värdepappersinnehav

Utdelning 4 499 1 552

Resultat från avyttringar -3 706 602

Årets värdeförändring -1 612 294

-819 2 448

Not 8 Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter

Ränteintäkter 11 215 6 288

Övriga finansiella intäkter 411 424

Tidigare års återbetald dröjsmålsränta från IAF 133 -

11 759 6 712

Not 9 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

Ränta och avgifter leverantörsskulder -96 -1

-96 -1

Not 10 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 9 974 11 943

årets inköp 2 081 881

försäljning/utrangering -10 -2 851

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 12 045 9 974

Ingående avskrivningar -7 679 -9 654

försäljning/utrangering 8 2 829

årets avskrivningar -923 -854

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 594 -7 679

Bokfört värde 3 451 2 295

Not 11 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden 110 641 108 382

köp av värdepapper 55 362 20 821

avyttringar -34 434 -18 562

Utgående anskaffningsvärden 131 569 110 641

årets nedskrivning -2 841 -1 229

Utgående bokförda värden 128 728 109 412

Marknadsvärden 129 809 123 265

Not 12 Fordran felaktig ersättning

Ingående ackumulerade fordringar 5 647 6 108

Under året tillkommande fordringar 4 937 6 291

Under året reglerade fordringar -4 943 -6 752

Utgående ackumulerade fordringar 5 641 5 647

Fordringar ≤ 1 år 1 430 1 683

Fordringar > 1 år ≤ 5 år 2 260 2 352

Fordringar > 5 år ≤ 10 år 1 778 1 422

Fordringar > 10 år 173 190

5 641 5 647

Av de totala fordringarna på 5 641 tkr bedöms 1 607 tkr som osäkra fordringar.  
Osäkra fordringar 2007 bedömdes till 1 796 tkr.
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Not nr Belopp i tkr  2008 2007

Not 13 Fordringar närliggande organisationer

Fordran medlemsavgifter (förbunden) 47 244 69 382

Varav avser att täcka förhöjd finansieringsavgift 0 32 650

Varav avser att täcka arbetslöshetsavgift 18 856 -

47 244 69 382

Not 14 Övriga fordringar

Fordringar medlemsavgifter direktaviserade 4 724 -

Varav avser att täcka arbetslöshetsavgift 1 996 -

Övriga fordringar 153 422

4 877 422

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Lokalhyra kvartal 1 2009 2 002 1 544

Datakostnader januari 2009 204 1 035

Förskottsersättning 0 57

Övriga förutbetalda kostnader 850 997

3 056 3 633

Not 16 Eget kapital

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 315 344 104 818

Effekt av byte av redovisningsprincip 12 695 -

Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip 328 039 104 818

Not 17 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF

Finansieringsavgift (IAF) 40 287 78 124

Förhöjd finansieringsavgift (IAF) -9 107 824

Arbetslöshetsavgift (IAF) 24 545 -

Skulder felaktig ersättning (Arbetsförmedlingen) 5 641 5 647

Övriga skulder till Arbetsförmedlingen 220 1 002

70 683 192 597

Not 18 Övriga skulder

Medlemsavgifter under utredning 1 522 1 012

Ersättning under utredning 167 187

Returnerad förhöjd avgift under utredning 12 15

Källskatt ersättning 19 759 20 493

Källskatt personal 989 1 779

Övriga skulder 16 4

22 464 23 490

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Samorganisationen ÄGA-teknikutveckling 1 708 0

Upplupen semester och kompledighetsreserv 2 758 2 425

Upplupna löner och sociala avgifter 1 332 1 312

Övriga upplupna kostnader 81 265

5 879 4 002
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  2004  2005 2006 2007  2008

Resultaträkning (tkr)    
    Medlemsavgifter  529 515 542 871 655 305  1 572 738  1 065 085

    Statsbidrag 2 203 221 2 016 417 1 765 691 1 302 182  1 000 259

    Övriga intäkter 198 491 136  126  170

Summa intäkter 2 732 934  2 603 779  2 421 132 2 898 766  2 065 514

Försäkringskostnader -2 631 198  -2 498 919 -2 297 589 -2 588 658  -1 904 670

Administrationskostnader -79 990  -86 997  -95 893 -108 741  -126 839

Resultat före finansiella poster 21 746  17 863  27 650  201 367  34 005

Finansiella poster 3 233  3 342  5 642  9 159  10 844

Årets resultat 24 979 21 205 33 292  210 526  44 849

Balansräkning (tkr) 
Anläggningstillgångar 47 027 84 278  109 149 111 707  132 179

Omsättningstillgångar 171 710  153 280 97 738 430 936  347 291

Eget kapital 50 321 71 526  104 818 315 344  372 292

Skulder 168 416 166 032 102 069  227 299  106 581

Balansomslutning 218 737 237 558 206 887 542 643  479 470

Nyckeltal, medlem    
Förbundsaviserade, män* 187 494  196 214  192 838 145 969  147 250

Förbundsaviserade, kvinnor* 197 252 287 538 285 465 162 149  166 014

Förbundsaviserade, totalt* 384 746  483 752 478 303 308 118  313 264

Direktaviserade, män* 59 290 62 277  62 277  94 685  98 831

Direktaviserade, kvinnor* 46 907 50 026 55 609 161 108  167 715

Direktaviserade, totalt* 106 197  111 102 117 886  255 793  266 546

Totalt antal medlemmar* 490 943  594 854 596 189 563 911 579 810

Antal årsmedlemmar 484 898 498 218 602 135 570 926  570 912

Årsavgift förbundsaviserade 1 080  1 080  1 080 2 820  1 880

Årsavgift direktaviserade 1 128 1 128 1 128  2 820  1 880

Årsavgift arbetslösa - - - 1 080 1 080

Fem år i sammandrag
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 2004  2005 2006 2007  2008

Nyckeltal, arbetslöshet
Antal ersättningsdagar 3 399 319 3 193 80 2 735 040 2 080 475 1 609 666

Antal ersättningstagare 36 0044 36 099 34 823 26 826 22 276

Ersättningsdagar/ersättningstagare 94 88 79 78 72

Ersättningsdagar/årsmedlem 7,0 6,4 4,5 3,6 2,8

Utbetald ersättning (Mnkr) 2 208 2 066 1 772 1 309 1 000

Genomsnittlig dagpenning (kr) 667 666 667 643 636

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

Antal omprövningar 1 901 2 068 1 909 1 411 1 410

vidhållna beslut 876 922 901 807 888

ändrade beslut 680 691 594 530 507

övrigt** 345 455 414 72 15

Antal överklaganden 161 173 146 122 105

bestridda 108 122 100 109 84

tillstyrkta 6 10 9 6 4

övrigt*** 47 41 49 7 17

Antal underrättelser**** 140 243 255 377 211

sanktion***** 108 161 166 270 176

tillerkänd ersättning 32 82 89 107 35

*          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.

 ****    Här redovisas endast underrättelser som rör medlemmar som gör anspråk på ersättning från AEA.

*****  Ärenden där beslut har fattats om nedsättning, avstängning eller avslag.
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Tack från styrelsen

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 mars 2009

Anna Ekström
Ordförande

Per Lander 
Vice ordförande

Katarina Bengtson Ekström
Kassaföreståndare

Lars Holmblad Jan Martin

Kristina Nyström Kaisa Syrjänen Schaal

Anne Perruchon
auktoriserad revisor

Agneta Thor

Fredrik Tiderman

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

Stockholm den 5 mars 2009
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Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och kassaföreståndarens förvalt-
ning i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 
för år 2008. Det är styrelsen och kassaförestånda-
ren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna 
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 
och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revi-
sionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte 
absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovis-
ningen inte innehåller 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, styrelsens 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 informationen i årsredovisningen. 
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller kas-
saföreståndaren har handlat i strid med lagen 
(1997:239) om arbetslöshetskassor, årsredovis-
ningslagen eller arbetslöshetskassans stadgar. Vi 
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 
uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och iaf:s föreskrifter och ger 
en rättvisande bild av arbetslöshetskassans resul-
tat och ställning i enlighet med god redovisnings-
sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen 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 styrelsen och kassa-
föreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Revisionsberättelse

Stockholm den 18 mars 2009

Anne Perruchon Agneta Thor
Auktoriserad revisor

Till föreningsstämman i Akademikernas erkända arbetslöshetskassa
organisationsnummer 802005-4691
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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 

Akademikerförbundet SSR

Civilekonomerna 

DIK-förbundet 

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Jusek 

Kyrkans Akademikerförbund

Leg sjukgymnasters Riksförbund  

Lärarnas Riksförbund

Naturvetareförbundet

Officersförbundet

Sacoförbundet Trafik och järnväg

SRAT

Sveriges Arkitekter

Sveriges Ingenjörer

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


