
Årsredovisning 2007 



 Året i korthet

•	 Antalet	medlemmar	vid	årets	utgång	var	563 911 

	 vilket	innebär	en	minskning	med	32 278

•	 Antalet	medlemmar	som	vid	något	tillfälle	fick	ersättning	var	26 826

•	 Den	utbetalda	ersättningen	minskade	med	26	procent	till	1 309 Mkr

•	 Årets	resultat	uppgick	till	210,5 Mkr
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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 arbetslöshetskassor och 
aea:s stadgar och arbetslöshetsärenden handläggs i enlighet 
med lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Vid utgången av 2007 hade aea cirka 564 000 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 
120 poäng (180 högskolepoäng) eller mer. Medlemmarna är 
indelade i distrikt som motsvarar förbunden samt ett distrikt 
för direktanslutna medlemmar.

Verksamheten bedrivs vid aea:s kansli i Stockholm. Arbetet 
med medlemskapsfrågor utförs delvis i samarbete med förbun-
den enligt upprättade avtal.

Vision
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 handläggning såväl som medlemsservice. 

Mål
Våra mål är att hålla korta handläggningstider, att medlem-
marna ska vara nöjda och att medlemstillströmningen ska vara 
god. Utbetalningarna till våra arbetslösa medlemmar är vår 
viktigaste uppgift och utbetalning ska ske inom 31 dagar från 
anmälan på arbetsförmedlingen.

Förvaltningsberättelse 
Styrelsen för Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) avger härmed följande årsredovisning för 2007.

Detta är AEA

Organisationsskiss
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Förtroendemannaorganisation
aea:s högsta beslutande organ är föreningsstämman. Mellan 
årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Inom styrel-
sen finns ett arbetsutskott som har styrelsens mandat att följa 
rättsutvecklingen, yttra sig till domstolar och fatta beslut i sär-
skilda försäkringsärenden i enlighet med aea:s beslutsordning.

Kansliets organisation
aea:s kansli är organiserat i en kansliledning och fyra avdel-
ningar. 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 medlemskapsärenden.
Administrativ avdelning: handlägger medlemskapsärenden, 
ekonomi, lokalfrågor, datafrågor samt bistår i utrednings- och 
utvecklingsprojekt. 

Organisationsskiss
Se illustration nedan. aea är representerat inom ett antal organ 
inom Arbets löshets kassornas samorganisation, so, såsom so:s 
styrelse, Teknik utskottet, Försäkringsutskottet, eu/ees-grup-
pen, Utbildnings- och informationsgruppen och Tillämpar- och 
användargruppen.

Informationsansvarig

Kvalitetssamordnare

Avdelning	1 Avdelning	2 Avdelning	3 Administrativ	avdelning

Personal/utbildning

Kassaföreståndare
Bitr.	kassaföreståndare



2007 – ett år med många förändringar 
Fokus under året har legat på hantering av den nya förhöjda 
fi nansieringsavgiften som medfört en kraftig höjning av med-
lemsavgiften. Eftersom avgiftens storlek berör alla medlemmar 
har frågan fått stort genomslag. aea:s verksamhet har även 
påverkats av många fl er förändringar under det gångna året. 
Nedan följer en översiktlig beskrivning av dessa.

1 januari 2007
• Förhöjd dagpenning försvinner. Högsta dagpenning 
 blir 680 kronor.
• Arbetsvillkoret skärps. Nu krävs 80 istället för 
 70 timmar för en tillgodoräkningsbar månad. 
• Den överhoppningsbara tiden begränsas till fem år
 från tidigare sju år. 
• Normalinkomst och normalarbetstid räknas på ramtidens 
 alla tolv månader.
• Vid nyprövning blir kompensationsnivån 65% av 
 tidigare fastställd normalinkomst eller 80% av den 
 nya normalinkomsten om detta är fördelaktigare.
• Möjlighet att få ersättning under sommaruppehåll 
 i studier försvinner.
• Studerandevillkoret tas bort.
• Friår avskaffas. 
• Många arbetsmarknadspolitiska åtgärder försvinner, 
 t.ex. plusjobben.
• Ny omräkningstabell införs där lägsta normal-
 arbetstid blir 8 timmar mot tidigare 17. 
• Nystartsjobben införs.

5 mars 2007
• Ändrade kompensationsnivåer införs: 

Arbetslös dag 1–200  Kompensationsnivå: 80% 
Arbetslös dag 201–300  Kompensationsnivå: 70% 
Arbetslös dag 301– Kompensationsnivå: 65% 

• Föräldrar till barn under 18 år får en kompensationsnivå 
 på 70% dag 301–450.
• Samordning av aktivitetsstöd och a-kassa gäller retroaktivt 
 från 1 januari.

1 juli 2007
• Möjlighet till förlängd ersättningsperiod försvinner.
• Föräldrar till barn under 18 år får vid behov perioden 
 förlängd med 150 ersättningsdagar.
• Dagar med aktivitetsstöd är inte längre överhoppningsbara.
• Jobb- och utvecklingsgaranti införs.
• Begränsat sökområde tas bort.

1 oktober 2007
• Aktivitetsstödsdagar räknas av från den 300 dagar 
 långa a-kasseperioden. 

Kassaföreståndarens kommentar
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En tydlig effekt av förändringarna för kansliets del under året 
har varit att antalet anställda vid medlemsenheten i stort sett 
fördubblats för att kunna hantera det ökade antalet utträden 
som blev resultatet av den stora avgiftshöjningen. Antalet 
inkommande telefonsamtal och e-post ”exploderade” under 
början av året för att därefter ligga kvar på en mycket hög nivå. 
Regeländringarna har kunnat hanteras av i stort sett befi ntlig 
personalstyrka trots att mycket arbetstid gått åt till tolkning 
av och utbildning kring de nya reglerna. Här har givetvis den 
gynnsamma arbetsmarknaden spelat in. Hade 2007 varit ett år 
med hög arbetslöshet och många ansökningar om ersättning 
hade självklart bilden varit en helt annan.

Året har vidare präglats av arbete kring ett kassagemensamt 
ärendehanteringssystem, äga. Samorganisationen håller i 
projektet men med stort bistånd från aea. 
Även internt har mycket tid ägnats åt äga. 
Systemet är planerat att införas under 
senhösten 2008. Den pågående obli-
gatorieutredningen har också medfört 
arbete inom kansliet.

Sedan den 1 augusti 2007 gäller Bidrags-
brotts lagen. Det är ännu för tidigt att se 
någon effekt av den nya lagen men 
troligtvis kommer den att leda till 
att fl er medlemmar polis anmäls 
och fälls. För att upptäcka fusk inom 
trygghetssystemen har bl.a. aea, csn 
och Försäkringskassan fått större 
möjligheter att samköra uppgifter.

aea:s ekonomi har varit god under året. 
Den 1 september sänktes månadsavgiften 
med 15 kr från 240 till 225 kr. Styrelsen 
kunde senare under hösten glädjande 
nog fatta beslut om ytterligare sänkning 
av avgiften från och med årsskiftet 
07/08 från 225 kr till 170 kr, d.v.s. med 
hela 55 kr/månad.

Under 2007 har handläggnings-
tiderna varit korta och de månatliga 
medlemsundersökningarna har givit 
oss fortsatt goda omdömen. Samman-
fattningsvis kan man konstatera att 
aea:s verksamhet under året fungerat 
mycket väl, de stora påfrestningarna 
till trots. 

Katarina Bengtson Ekström
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Medlemsutveckling
2007 har medlemsantalet i aea minskat, huvudsakligen på 
grund av de förändringar som det nya avgiftssystemet inne-
burit. Vid årsskiftet 2006/2007 hade aea 596 189 medlemmar. 
Minskningen av antalet medlemmar fortsatte under hela 2007 
även om minskningen avtog under senhösten. I augusti månad 
var antalet medlemmar nere i 566 719. De sista månaderna 
har antalet medlemmar legat runt 564 000 och per den sista 
december var antalet medlemmar 563 911. I relation till övriga 
kassor är aea:s nedgång i medlemsantal 5,4%, jämfört med 
genomsnittet på 10,5%. Medlemsutveckling över fem år, se 
diagram ovan. 

Ytterligare en stor förändring under 2007 var att aea övertog 
aviseringen från flera förbund. I dagsläget aviseras ca 45% av 
samtliga medlemmar av aea. De aea-medlemmar som aviseras 
av förbund minskade med 35,6% medan de medlemmar som 
aviseras direkt av aea ökade med 117%. Det goda samarbetet 
med förbunden fortsätter dock oavsett om det enskilda förbun-
det aviserar för aea:s räkning eller inte. Under 2007 uteslöts 20 
(17) medlemmar och 18 643 (4 477) utträdde på grund av bris-
tande betalning. Denna relativt stora siffra kan kopplas till det  
i nominellt antal stora utträden av medlemmar aea hade under 
2007. Det finns tre sätt gå ur aea. Medlem kan aktivt själv skriva 
till aea och begära utträde varpå medlemmen direkt får utträde. 
Medlemmen kan också strunta i att betala sin medlemsavgift 
och anses då två månader efter utgången av den månad avgiften 
skulle varit betald ha utträtt på grund av bristande betalning. 
aea kräver i dagsläget inte in medlemsavgift avseende dessa 
tre månader. Medlem kan också genom svikligt förfarande ute-
slutas ur aea. Ett sådant beslut fattas av aea:s styrelse. 

Verksamheten
  (föregående års uppgifter inom parentes)

Antal medlemmar 2007-12-31 per ålder och kön (se diagram 
ovan). Av det totala antalet medlemmar (563 911) var 323 257 
eller 57% kvinnor. Könsfördelningen var densamma 2006. 
Åldersfördelningen över aea:s medlemmar håller sig relativt 
konstant enligt fördelningen i diagrammet ovan jämfört med 
2006. De flesta utträdena har skett i åldersgruppen 55–64 år där 
ca 12 500 medlemmar har lämnat aea. Kvinnor i åldersgruppen  
35–44 år är den enda gruppen som ökat under 2007 med knappa 
1000 medlemmar.

Arbetslösheten
Trenden med avtagande arbetslöshet under 2006 fortsatte även 
under 2007. Totalt antal ersättningsfall under året var 26 826 
jämfört med 2006 då det var 34 823. Arbetslösheten i form av 
ersättningsfall genom årsmedlemmar hamnade på låga 4,7% 
(5,8%). Så låg har inte arbetslösheten i antalet ersättningsfall 
under ett år varit bland aea:s medlemmar sedan 1991. 

Den procentuella arbetslösheten sjönk under 2007 från 2,0%  
i januari till 1,6% i december. Lägger vi till de medlemmar som 
ingick i olika konjunkturberoende program är motsvarande tal 
2,9 respektive 2,0%. I genomsnitt fick 10 912 (14 285) medlem-
mar per månad ersättning från aea 2007 och 3 008 deltog i 
konjunkturberoende program. I december 2007 var antalet 
medlemmar som fick ersättning från aea det lägsta under hela 
året nämligen 8 855 (11 650) och detsamma gällde antalet med-
lemmar som deltog i program 2 406 (5 816). 

Medlemsutveckling	över	fem	år Antal	medlemmar	2007-12-31	per	ålder	och	kön
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Omprövningar, överklaganden, väsentliga domar 
samt underrättelser från Arbetsförmedlingen
Under 2007 har antalet omprövningar av ersättningsbeslut 
minskat i takt med att antalet ersättningsfall minskat.  
Under året har 1 411 (1 909) omprövningar handlagts och  
i 530 (594) av dessa ärenden har tidigare beslut ändrats.  
122 (146) ärenden överklagades till länsrätten och i 6 (9) fall 
har aea:s arbetsutskott tillstyrkt vilket motsvarar 4,9% (9%). 
Under 2007 klargjorde regeringsrätten några av frågorna kring 
arbete i bemanningsföretag. Allt sedan tidigt 90-tal har det 
funnits vissa begränsningar i ersättningsrätten för den som 
arbetar som uthyrd i ett bemanningsföretag. Regeringsrätten 
fastställde emellertid att det skall vara möjligt för anställda 
inom bemanningsbranschen att uppbära arbetslöshetsersätt-
ning mellan två eller flera uppdrag. Antalet underrättelser från 
arbetsförmedlingen 486 st (337) ökade med 46% i förhållande 
till år 2006. Sanktionsgraden i dessa ärenden (ärenden som 
resulterar i beslut om avslag, nedsättning, avstängning) är 
knappt 72% under år 2007. 

Arbetslöshet 1990–2007
Diagrammet visar hur arbetslösheten har utvecklats under  
tiden 1990 till 2007. Antal arbetslösa uttrycks i antal medlem-
mar per år som har uppburit ersättning. Andelen arbetslösa ut-
trycks i antalet arbetslösa i relation till antalet årsmedlemmar.

Arbetslöshetsersättningen
Den utbetalade arbetslöshetsersättningen har till följd av lägre 
arbetslöshet minskat dramatiskt under 2007. Totalt betalade 
aea ut 1 309 mkr i ersättning under 2007 jämfört med 1 772 
mkr under 2006. Det innebär att den ersättning aea betalade 

ut under 2007 minskade med 463 mkr. Den genomsnittliga 
ersättningsperioden för ersättningstagarna minskade också. 
2006 var den 78,5 dagar medan den under 2007 gick ner till 77,6 
dagar. Även om minskningen är relativt marginell så har inte 
ersättningsperioden varit så kort sedan 2001. 

Förutom att den faktiska arbetslösheten sjunkit har också de 
nya regler som infördes under 2007 påverkat arbetslöshets-
ersättningen nedåt. Den genomsnittliga dagpenningen påverk-
ades kraftigt av att den förhöjda dagpenningen togs bort från 
den 1 januari 2007. Vid årsskiftet 2006/2007 var den 667 kr och 
vid utgången av 2007 var den nere i 643 kr. Därtill har en ny 
inkomstberäkning införts som framförallt drabbar de som inte 
fått en fast etablering på arbetsmarknaden då det numera krävs 
12 månaders arbete och inkomst för att få ersättningsgrundande 
villkor som överensstämmer med det som dessa medlemmar 
haft som anställda.

Finansieringsgrad
Diagrammet visar tydligt förändringen i finansieringen av 
arbetslöshetsförsäkringen. Från och med 2007 finansierar aea 
98% av sin totala utbetalda ersättning.

Finansieringsgraden ändrades markant i och med det nya 
regelverket där kassorna ska finansiera en större del av sin 
utbetalda ersättning under året. aea finansierar genom 
finansierings avgiften och förhöjd finansieringsavgift 98% av 
utbetald ersättning och 100% av inkomstrelaterad ersättning. 
Mellanskillnaden är den ersättning som utbetalas genom 
grundvillkoret i försäkringen (det s.k. grundbeloppet). aea tog 
en aktiv roll i påverkandet av det nya regelverket under hösten 

Antal	arbetslösa Andel	arbetslösa	

Arbetslöshet	1990–2007

Diagrammet	visar	hur	arbetslösheten	har	utvecklats	under	tiden	1990	till	2006.	

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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2006 och påtalade i en inlaga till lagrådet problemet i att ingen 
kassa skulle behöva betala mer till staten i finansieringsavgifter 
än vad den betalar ut i ersättning till dess medlemmar. Detta 
resulterade i den så kallade takregeln som betyder just att ingen 
kassa ska betala in mer i avgifter till staten än vad kassan beta-
lar ut i ersättning. 

Ekonomi och administration 
2007 resulterade i ett överskott om hela 210,5 (33,3) mkr.  
Det var framförallt en faktor som bidrog till det rekordstora över-
skottet. Arbetslösheten gick ned och därmed också utbetald  
ersättning som i aea:s fall sätter taket för hur mycket vi ska 
betala in i förhöjd finansieringsavgift till staten (takregeln). 
Jämfört med budget blev utbetald ersättning nästan 250 mkr 
lägre. Det resulterade i att den förhöjda finansieringsavgiften i 
lika stor grad underskred budget.

Trots den sjunkande arbetslösheten och borttagandet av 
möjligheten för vissa grupper att få ersättning överhuvudtaget 
så har det nya regelverket inneburit ett utökat utrednings-
krav och därtill en större samordning med utbetalningar från 
Försäkringskassan. Utöver dessa förändringar har det skett 
stora ökningar av antalet ärenden på medlemssidan med både 
ett stort antal utträden men också många inträden. Administ-
rationskostnaderna för kansliet ökade med 12,8 mkr och blev 
totalt 109 mkr 2007. Det är 8 mkr över budget. De främsta kost-
naderna som bidrog till ökningen var kostnader för utveckling 
av dataprogram samt därtill hörande kringkostnader för drift 
och support av våra it-system. Även personalkostnaderna 
ökade något i samband med att medlemsenheten har utökats. 
Samtliga dessa kostnadsökningar är hänförliga till de föränd-
ringar i regelverket som skett under 2007.

aea har även under 2007 fortsatt jobba aktivt med teknik-
utveckling för att erbjuda medlemmarna bästa tänkbara ser-
vice. Hemsidan utvecklas ständigt för att vara så lättillgänglig 
som möjligt och används också som ett tekniskt hjälpmedel för 
att ta in synpunkter från medlemmarna. E-kassan där med-
lemmar som är arbetslösa elektroniskt kan sända in kassakort 
och kontakta aea fungerar fortsatt mycket bra och 75% av de 
arbetslösa medlemmarna använder den. Från hösten 2007 har 
medlemmarna möjlighet att elektronsikt anmäla sig till auto-
giro för medlemsavgiftsbetalning. Ett projekt är också påbörjat 
för att kunna erbjuda medlemmarna e-faktura istället för den 
vanliga pappersaviseringen.

I och med 2007 års resultat uppgår det egna kapitalet till 315,3 
mkr vilket är avsevärt högre än den bedömning som styrelsen 
tidigare gjort av kapitalbehovet utifrån iaf:s rekommendatio-
ner och de förutsättningar som gällde t.o.m. utgången av 2006. 
Styrelsen har beslutat att återföra en del av 2007 års överskott 
till medlemmarna genom en kraftigt sänkt medlemsavgift.  
aea hade en grundavgift på 90 kr under 2007 som alla betalade 
(även arbetslösa). Den förhöjda delen av medlemsavgiften, 
som endast betalas av icke arbetslösa, var under årets första åtta 
månader 150 kr för att från den 1 september sänkas till 135 kr.  
Med styrelsens beslut under hösten 2007 har den förhöjda av-
giften sänkts till 80 kr från den 1 januari 2008, en sänkning med 
55 kr. Den sammanlagda avgiften är därmed 170 kr per månad.

Under 2008 har regeringen aviserat ytterligare förändringar 
i regelverket med bland annat införandet av en arbetslöshets-
avgift och en utökning av karensdagarna från dagens fem 
till sju. Förändringarna väntas träda ikraft den 1 juli 2008. 
Båda dessa förändringar torde innebära att aea kan sänka sin 

Administrationskostnader Medlemsavgifter	

Finansierings-	och	utjämningsavgift

Diagrammet	visar	hur	intäkterna	har	balanserat	kostnaderna	över	åren.
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medlems avgift ytterligare förutsatt att arbetslöshetsnivån  
ligger kvar på likvärdig nivå under 2008 som under 2007.  
Fördelning av intäkter och kostnader, se diagram till vänster.

Personal och utbildning
Även under 2007 var sjukfrånvaron låg, 4,4%. Förhoppningsvis 
är aea:s aktiva satsning på motion och andra hälsofrämjande 
insatser en förklaring till detta. Sedan 2004 är aea en hälso-
diplomerad arbetsplats via Korpen. Under 2007 skedde stora 
förändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Inom utbild-
ningsområdet har därför satsningar gjorts på att utbilda all per-
sonal på de förändringar som skett, men även på att informera 
Saco:s förbund och dess anställda. aea har haft ett långsiktigt 
arbete med att säkerställa att inte arbetslöshetsersättning 
utbetalas felaktigt. Detta har bland annat resulterat i fördjupad 
internutbildning om återkravshantering och om innebörden av 
den nya lagen om bidragsbrott. Arbetet med att förbättra kom-
munikationen med våra medlemmar har fortsatt, bl.a. genom 
ytterligare klarspråksutbildningar. 

Föreningsstämma 2007
aea höll ordinarie föreningsstämma den 12 juni 2007 i  
Stockholm. På stämman deltog 28 ombud varav en per telefon. 
Närvarande var även styrelseledamöter och suppleanter,  
revisorer samt anställda vid kansli. 

Väsentliga beslut
Förutom sedvanliga stämmofrågor beslutades om hur nomine-
ring och val av ombud för distriktet direktanslutna ska gå till. 

Stämman beslutade
att vid nominering av ombud och suppleanter för distriktet 
direktanslutna skall dessa vara nominerade av minst fem  
medlemmar i distriktet direktanslutna,
att den eller de som nomineras skall vara medlemmar i aea,
att mandaten tilldelas ett efter annat den/de som erhållit flest 
röster,
att endast den som erhållit minst en röst kan bli vald,
att vid lika röstetal avgörs företrädet genom lottning som utförs 
av aea:s revisorer, och 
att ”personlig suppleant” ersätts med ”suppleant” i valordningen, 
bilaga till aea:s stadgar.

Med anledning av förändringarna i finansieringssystemet för 
kassorna uppdrog stämman åt styrelsen att fastställa medlemsav-
gifter för 2008 under hösten 2007 samt att bemyndiga styrelsen att 
ändra medlemsavgiften under året om det skulle vara nödvändigt.
 
Val av styrelse och revisorer
Till styrelseledamöter med mandattid t.o.m. ordinarie före nings -
stämma 2009 omvaldes Lars Holmblad och Per Lander.  
Till suppleanter för samma mandattid omvaldes Lars Hallenberg.

Under mandatperioden avgick två ledamöter, Anders Edward 
och Göran Boldt. Till styrelseledamöter fyllnadsvaldes Katarina 
Bengtson Ekström och Kristina Nyström med mandattid till och 
med föreningsstämman 2008. 



Styrelse, revisorer och AEA:s ledning 
Styrelse, ordinarie ledamöter    
Anna Ekström, Saco   
ordförande    

Per Lander, Sveriges Arkitekter  
vice ordförande , ledamot i arbetsutskottet

Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare   
ledamot i arbetsutskottet   

Lars Holmblad, Akademikerförbundet ssr 

Kristina Nyström, Vårdförbundet  

Jan Martin, Sveriges Ingenjörer  

Kaisa Syrjänen Schaal, Integrations- 
och jämställdhetsdepartementet 
statens representant

Fredrik Tiderman, aea      
personalrepresentant

Revisorer, ordinarie   
Christina Nygårdh, Sveriges Ingenjörer 

Anne Perruchon, A. Perruchon Revision   
auktoriserad revisor

Suppleanter
Marie-Louise Strömgren, Saco
ledamot i arbetsutskottet

Hans-Dieter Grahl, Sveriges Fartygsbefälsförening

Gunilla Johannesson, dik
ordförande i arbetsutskottet

Robert Andersson, sulf

Lars Hallenberg, Lärarnas Riksförbund

Peter Löfvendahl, Officersförbundet

Kristian Viidas, Näringsdepartementet
statens representant

Sandra Ardelin, aea
personalrepresentant

Suppleanter
Agneta Thor, 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Lars Bauman, Lars Bauman Revision ab
auktoriserad revisor

Under året har styrelsen hållit 12 styrelsemöten och arbetsutskottet 18 sammanträden.

10

AEAs ledning
Kassaföreståndare under året var Anders Edward fram till och med 
den 6 maj och biträdande kassaföreståndare var Marianne Löfgren 
fram till och med den 31 januari. Till Anders efterträdare utsågs 
Katarina Bengtson Ekström som tillträdde den 1 september.  
Till biträdande kassaföreståndare utsågs Tomas Eriksson som 
också var tillförordnad kassaföreståndare från den 7 maj till och 
med den 31 augusti. Marianne Löfgren var även chef för den 
försäkrings juridiska avdelningen och efterträddes den 1 februari 
av Johan Magnusson.
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Framtid
Under 2008 förväntas arbetslösheten vara fortsatt låg under 
första halvåret för att stiga under hösten. Inga förändringar i 
storleken på aea:s kansli är planerade utan administrationen 
förväntas ligga på en liknande nivå som 2007. aea har en av 
de lägsta medlemsavgifterna av alla kassor på 170 kr och om 
den eventuella arbetslöshetsavgiften ersätter den förhöjda 
finansieringsavgiften vid halvårsskiftet 2008 kommer det att 
finnas utrymme för att sänka medlemsavgiften ytterligare. 
Trots de stora förändringar som skett och som fortfarande tar 
tid i administrationen och planeringen av verksamheten kom-
mer aea att fortsätta jobba för att stå för hög kvalitet och god 
service gentemot våra medlemmar genom hög tillgänglighet 
och korta handläggningstider. aea:s vision att vara det själv-
klara valet för alla akademiker står fast. 

 tkr

Eget kapital vid räkenskapsårets början 104 818

Årets resultat 210 526 

Eget kapital 315 344

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



Resultaträkning
Not nr Belopp i tkr 2007 2006

INTÄKTER

Not 1 Medlemsavgifter 1 572 738 655 305

Not 2 Statliga bidrag 1 325 902 1 765 691

Not 3 Övriga intäkter 126 136

Summa intäkter 2 898 766 2 421 132

KOSTNADER

Försäkringskostnader

Not 4 Utbetald ersättning –1 302 182 –1 765 691

Utbetald ej statsbidragsberättigad ersättning –776 –20

Utjämningsavgift – –12 135

Finansieringsavgift –480 831 –519 731

Förhöjd finansieringsavgift –804 869

Övriga kostnader 0 –12

Summa försäkringskostnader –2 588 658 –2 297 589

Resultat före administrationskostnader 310 108 123 543

Administrationskostnader

Not 5 Personalkostnader –56 072 –50 671

Not 6 Övriga externa kostnader –51 815 –44 134

Not 10 Avskrivningar enligt plan –854 –1 088

Summa administrationskostnader –108 741 –95 893

Resultat före finansiella poster 201 367 27 650

Finansiella poster

Not 7 Resultat från långfristiga värdepappers innehav 2 448 4 577

Not 8 Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 6 712 1 067

Not 9 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader –1 –2

Summa finansiella poster 9 159 5 642

ÅRETS RESULTAT 210 526 33 292
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Balansräkning per den 31 december

13

Not nr Belopp i tkr 2007-12-31 2006-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar

Not 10 Inventarier 2 295 2 290

Finansiella anläggningstillgångar

Not 11 Långfristiga värdepappersinnehav 109 412 106 859

Summa anläggningstillgångar 111 707 109 149

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar statsbidrag 21 350 29 288

Not 12 Fordringar felaktig ersättning 5 647 6 108

Not 13 Fordringar närliggande organisationer 69 382 43 168

Övriga fordringar 422 12

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 633 3 133

Summa kortfristiga fordringar 100 434 81 709

Kassa och bank 330 502 16 029

Summa omsättningstillgångar 430 936 97 738

SUMMA TILLGÅNGAR 542 643 206 887

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 104 818 71 526

Årets resultat 210 526 33 292

Summa eget kapital 315 344 104 818

Kortfristiga skulder

Not 15 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF 192 597 49 864

Skulder till närliggande organisationer 2 564 4 576

Leverantörsskulder 4 646 3 625

Not 16 Övriga skulder 23 490 30 809

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 002 13 195

Not 17 Summa kortfristiga skulder 227 299 102 069

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 542 643 206 887 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga



Noter till resultat- och 
balansräkningarna
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överens-
stämmer med lagen (1997:238) om arbetslöshetskassor, IAF:s 
föreskrifter, bokföringslagen och årsredovisningslagen.

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

Medlemsavgifter
Redovisas från och med 2007 i uppdelningen grundmedlems-
avgifter och förhöjda medlemsavgifter p.g.a. de förändrade 
reglerna i lagen (1997:237) om arbetslöshetskassor. Tidigare år 
redovisades förbundsaviserade och direkt aviserade medlemmar.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedöm-
ning beräknas bli betalt.
I posten fordringar felaktig ersättning redovisas beloppen i 
nominella värden.
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Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt 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 från och med 2007 direkt och 
påverkar inte anskaffningsvärdet av anläggningstillgångarna.

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

Långfristiga värdepappersinnehav
Värdering av värdepapper har gjorts till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. Innehav av 
värdepapper värderas post för post. 



Till styrelsen utbetalades 2007 ett sammanlagt arvode på 249 330 kr, varav 19 600 kr till ordföranden.  
Tjänsten som kassaföreståndaren var under 4 månader 2007 vakant och sammanlagt utbetalades  
716 382 kr i lön till kassaföreståndarna. Härutöver utgick förmån i form av SJ pendlarkort, mobiltelefon  
och med dator och skrivare i hemmet. Pensionsåldern för nuvarande kassaföreståndare är 65 år.  
Vid uppsägning från kassaföreståndaren eller AEA tillämpas en uppsägningstid på 3 månader.  
Vid uppsägning från AEA utgår avgångsvederlag motsvarande 15 månadslöner med full avräkning mot annan inkomst.
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Not nr Belopp i tkr 2007 2006

Not 1 Medlemsavgifter

Grundmedlemsavgifter 612 207 655 305

Förhöjda medlemsavgifter 960 531 –

1 572 738 655 305

Not 2 Statsbidrag

Statsbidrag 1 308 977 1 772 053

Återbetald ersättning till AMS –6 795 –6 362

Särskild kompensation avseende omställningskostnader 23 720 –

1 325 902  1 765 691

Not 3 Övriga intäkter

SACO SalusAnsvar Försäkring AB 108 108

Övriga intäkter 18 28

126 136

Not 4 Utbetald ersättning

Utbetald ersättning –1 308 977 –1 772 053

Återbetald ersättning från medlemmar 6 795 6 362

–1 302 182 –1 765 691

Not 5 Medelantal anställda

Kvinnor 67 62

Män 36 30

103 92



Revisorerna har inte anlitats för andra uppdrag än revisionsuppdraget.

Noter till resultat- och 
balansräkningarna forts.
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Not nr Belopp i tkr 2007 2006

Not 5 Sjukfrånvaro

forts. Total sjukfrånvaro 4,4% 4,4%

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,3% 5,4%

   varav långtidssjukfrånvaro 2,0% 1,7%

Sjukfrånvaro för män 2,4% 2,3%

   varav långtidssjukfrånvaro 0% 0%

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Löner och andra ersättningar, styrelse och AEAs ledning 1 388 1 586

Löner och andra ersättningar, övriga anställda 34 888 31 123

Sociala avgifter enligt lag och avtal 12 365 11 527

Pensionskostnader, AEAs ledning 356 527

Pensionskostnader, övriga anställda 3 376 3 021

Övriga personalkostnader 2 786 2 072

Utbildning 913 815

56 072 50 671

Könsfördelning AEAs ledning Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelseledamöter 50% 31%

Ledningsgrupp 78% 78%

Not 6 Övriga externa kostnader

Lokalkostnader 7 263 7 018

Kontorsomkostnader 1 533 1 454

Datakostnader 14 134 10 819

Information 4 034 3 642

Tele- och portokostnader 1 565 1 370

Externa tjänster 11 222 4 096

Ersättning till revisorerna:

   förtroendevalda revisorer 8 7

   A Perruchon Revision 65 55

Medlemsavgift till SO 2 385 2 379

Ersättning till förbunden 8 908 12 453

Övriga kostnader 698 841

51 815 44 134



Av de totala fordringarna på 5 657 tkr bedöms 1 796 tkr som osäkra fordringar. Osäkra 
fordringar 2006 bedömdes till 2 710 tkr. Under året har posten skrivits ned med 761 tkr.
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Not nr Belopp i tkr 2007 2006

Not 7 Resultat från långfristiga värdepappersinnehav

Utdelning 1 552 1 898

Resultat från avyttringar 602 2 336

Årets värdeförändring 294 343

2 448 4 577

Not 8 Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter

Ränteintäkter 6 288 709

Övriga finansiella intäkter 424 358

6 712 1 067

Not 9 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader

Ränta och avgifter leverantörsskulder –1 –1

Bank- och övriga finansiella kostnader – –1 

–1 –2

Not 10 Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 11 284 15 301

   årets inköp 881 1 013

   försäljning/utrangering –2 254 –595

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 9 911 15 719

Ingående avskrivningar –8 994 –13 164

   försäljning/utrangering 2 232 823

   årets avskrivningar –854 –1 088

Utgående ackumulerade avskrivningar –7 617 –13 429

Bokfört värde 2 295 2 290

Not 11 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden 108 382 84 007

   köp av värdepapper 20 821 33 967

   avyttringar –18 562 –9 591

Utgående anskaffningsvärden 110 641 108 383

   årets nedskrivning –1 229 –1 524

Utgående bokförda värden 109 412 106 859

Marknadsvärden 123 265 122 313

Not 12 Fordran felaktig ersättning

Fordringar ≤ 1 år 1 683 1 905

Fordringar > 1 år ≤ 5 år 2 352 1 972

Fordringar > 5 år ≤ 10 år 1 422 1 603

Fordringar > 10 år 190 628

5 647 6 108



Noter till resultat- och 
balansräkningarna forts.
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Not nr Belopp i tkr 2007 2006

Not 13 Fordringar närliggande organisationer

Fordran medlemsavgifter (förbunden) 69 382 43 168

  Varav avser att täcka förhöjd finansieringsavgift 32 650 –

69 382 43 168

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 3 576 3 038

Förskottsersättning 57  95

3 633 3 133

Not 15 Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF

Finansieringsavgift (IAF) 78 124 43 430

Förhöjd finansieringsavgift 107 824 –

Skulder felaktig ersättning (Arbetsförmedlingen)) 5 647 6 108

Övriga skulder till Arbetsförmedlingen 1 002 326

192 597 49 864

Not 16 Övriga skulder

Medlemsavgifter under utredning 1 012 459

Ersättning under utredning 187 169

Returnerad förhöjd avgift under utredning 15 –

Källskatt ersättning 20 493 29 288

Källskatt personal 1 779 888

Övriga skulder 4 5

23 490 30 809

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Medlemsavgifter, direktaviserade – 9 675

Övriga upplupna kostnader 4 002 3 520

4 002 13 195



19

Tack från styrelsen

Styrelsen vill avslutningsvis tacka aea:s personal och distriktens personal för ett  
engagerat och gott arbete under det på många sätt ansträngande verksamhetsåret. 

Stockholm den 6 mars 2008 

Anna Ekström     Per Lander
ordförande     vice ordförande

Katarina Bengtson Ekström   Lars Holmblad
kassaföreståndare

Jan Martin     Kristina Nyström  

Kaisa Syrjänen Schaal    Fredrik Tiderman

Vår revisionsberättelse har lämnats den 11 mars 2008.

Anne Perruchon     Christina Nygårdh
auktoriserad revisor
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Fem år i sammandrag
2003 2004 2005 2006 2007

Resultaträkning (tkr)

    Medlemsavgifter 490 720 529 515 542 871 655 305 1 572 738

    Statsbidrag 1 790 357 2 203 221 2 016 417 1 765 691 1 302 182

    Övriga intäkter 888 198 491 136 126

Summa intäkter 2 281 965 2 732 934 2 603 779 2 421 132 2 898 766

Försäkringskostnader –2 203 370 –2 631 198 –2 498 919 –2 297 589 –2 588 658

Administrationskostnader –75 942 –79 990 –86 997 –95 893 –108 741

Resultat före finansiella poster 2 653 21 746 17 863 27 650 201 367

Finansiella poster 3 942 3 233 3 342 5 642 9 159

Årets resultat 6 595 24 979 21 205 33 292 210 526

Balansräkning (tkr)

Anläggningstillgångar 37 972 47 027 84 278 109 149 111 707

Omsättningstillgångar 142 712 171 710 153 280 97 738 430 936

Eget kapital 25 343 50 321 71 526 104 818 315 344

Skulder 155 341 168 416 166 032 102 069 227 299

Balansomslutning 180 684 218 737 237 558 206 887 542 643

Nyckeltal, medlem

Förbundsaviserade, män* 199 210 187 494 196 214 192 838 145 969

Förbundsaviserade, kvinnor* 201 192 197 252 287 538 285 465 162 149

Förbundsaviserade, totalt* 400 402 384 746 483 752 478 303 308 118

Direktaviserade, män* 44 312 59 290 61 076 62 277 94 685

Direktaviserade, kvinnor* 34 083 46 907 50 026 55 609 161 108

Direktaviserade, totalt* 78 395 106 197 111 102 117 886 255 793

Totalt antal medlemmar* 478 797 490 943 594 854 596 189 563 911

Antal årsmedlemmar 472 494 484 898 498 218 602 135 570 926

Årsavgift förbundsaviserade 1 032 1 080 1 080 1 080 2 820

Årsavgift direktaviserade 1 080 1 128 1 128 1 128 2 820

Årsavgift arbetslösa – – – – 1 080
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* 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.
**** Ärenden där beslut har fattats om nedsättning, avstägning eller avslag.
***** Ärenden har antingen återkallats av Arbetsförmedlingen eller den  
 sökande har inte gjort anspråk på ersättning. 
Från 2007 redovisar AEA sanktioner i sin helhet istället för endast nedsättning 
tidigare år.

2003 2004 2005 2006 2007

Nyckeltal, arbetslöshet

Antal ersättningsdagar 2 772 863 3 399 319 3 193 803 2 735 040 2 080 475

Antal ersättningstagare 30 963 36 004 36 099 34 823 26 826

Ersättningsdagar/ersättningstagare 90 94 88 79 78

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

Utbetald ersättning (Mkr) 1 795 2 208 2 066 1 772 1 309

Genomsnittlig dagpenning (kr) 662 667 666 667 643

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

Antal omprövningar 1 967 1 901 2 068 1 909 1 411

   vidhållna beslut 892 876 922 901 807

   ändrade beslut 816 680 691 594 530

   övrigt** 259 345 455 414 72

Antal överklaganden 167 161 173 146 122

   bestridda 105 108 122 100 109

   tillstyrkta 7 6 10 9 6

   övrigt*** 35 47 41 49 7

Antal underrättelser 125 192 334 337 486

  sanktion**** 64 108 161 166 270

  tillerkänd ersättning 30 32 82 89 107

  övrigt***** 31 52 91 82 109



Till föreningsstämman i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa
organisationsnummer 802005-4691

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning i 
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa för år 2007. Det är styrelsen och kassaföreståndaren 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 revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genom-
fört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen 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 redovisnings-
principerna och styrelsens och kassaföreståndarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelse-
fulla 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 kassaföre-
ståndaren har handlat i strid med lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, årsredovisningslagen 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 resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed  
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 föreningsstäm-
man beviljar styrelsen och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 11 mars 2008

Anne Perruchon   Christina Nygårdh
auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse



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

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

Distrikt aea:s medlemmar är indelade i distrikt 
vilka motsvarar Saco:s medlemsförbund, 
Vårdförbundet samt ett distrikt för direktanslutna 
medlemmar.

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

Förbundsaviserade Medlemmar som får sin avgift 
aviserad av sitt förbund.

Förhöjd finansieringsavgift Avgift för samma 
(gäller fr.o.m. 2007-01-01) ändamål som 

finansieringsavgiften. Avgiften betalas för 
varje medlem i aea som inte var arbetslös i den 
mening som avses i 41 a § lagen (1997:239) om 
arbetslöshetskassor (lak) under kalendermånaden. 
Avgiften får högst vara 300 kr och beräknas enligt 
följande: 

– från genomsnittet av en kassas totalt utbetalda 
dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen per 
månad och medlem under perioden juli till och med 
juni närmast föregående år subtraheras motsvarande 
belopp för samtliga kassor, 

– skillnaden multipliceras med 0,000145, 
– produkten multipliceras med 240, 
– varefter 240 adderas till den senare produkten. 

Finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift 
får tillsammans högst motsvara vad aea betalat ut i 
dagpenning enligt inkomstbortfallsförsäkringen den 
månad avgifterna avser. Denna begränsning gäller 
för aea (så kallade takregeln).

iaf Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
är en statlig myndighet som utövar tillsyn över 
arbetslöshetskassor och utfärdar föreskrifter och 
allmänna råd.

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

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

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

Dessa förbund ansluter sina

medlemmar till AEA
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