
Oron stiger för 
ökad arbetslöshet i höst
Arbetslöshet är ett problem för både individer och 
samhälle. Trots att arbetslösheten förra året var 
låg (4,7 procent) för AEA:s medlemmar så var det 
ändå nästan 27 000 medlemmar i kassan som helt 
eller delvis saknade arbete någon del av året.

Kontakten med a-kassan är intensivast i början av 
en arbetslöshets period då den arbetslöse ansöker 
om ersättning.Vi vill att alla ska ha sina första ut-
betalningar senast en månad efter arbetslöshetens 
inträde.  

När det gäller arbetslöshet är den viktigast ak-

tören den arbetslöse själv. Varje person som vill 
ha ett arbete måste själv skriva sina ansökningar, 
kontakta arbetsgivare, genomföra intervjuer, prata 
med kontakter, komplettera sin utbildning och 
vara kreativ för att hitta möjligheter som kan leda 
till arbeta. Den som blir arbetslös måste också an-
passa sin ekonomi till de nya förutsättningarna 
och komma tillrätta med sin nya sociala situation.  

Vi på AEA strävar efter att förfina och utveck-
la våra arbetssätt så att den som blir arbetslös 
snabbt och enkelt kan ansöka om ersättning för att
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Därför byter AEA grafisk profil sista sidan

Möt Anne, en av våra veteraner vänd

Allt om den nya sjukförsäkringen vänd
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Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare på AEA ger dig en snabb genomgång om vad som gäller om du är arbetslös.



kunna fokusera på sitt arbetssö-
kande. Försäkringen är en så kall-
lad omställningsförsäkring vilket
betyder att den kan utfalla under
en begränsad tid. 

Antalet ersättningsdagar
Som längst kan vi betala ut er-
sättning i 300 dagar eller 450 da-
gar för den som har barn under 18
år och det betyder att den som är
arbetslös på heltid i normalfallet
kan få ersättning i cirka 14 måna-
der.

-
ningsperioden mer än väl, den ge-
nomsnittliga arbetslöshetstiden
2007 var 77,6 dagar. 

Om ersättningsdagarna tar slut
Trots det var det cirka 2700 AEA-
medlemmar som deltog i program
med aktivitetsstöd eftersom de-
ras a-kassedagar tagit slut.

De har fått plats i jobb- och ut-
vecklingsgarantin eftersom deras
ersättningsperioder från a-kassan
tagit slut utan att de hunnit hitta
ett nytt arbete. För dessa perso-
ner är det viktigt att de fortsätter
att vara medlemmar i a-kassan ef-
tersom de då har rätt till samma
ersättning som vid arbetslöshet
annars blir ersättningen maxi-
malt 223 kronor per dag. 

Garantin gäller till dess den
arbetslöse varaktigt börjar arbeta
eller studera.

Arbetslösheten har fortsatt
att sjunka under hela 2008 men

goda tiderna på arbetsmarknaden
snart är över. 

Bland annat har antalet lediga
arbeten hos arbetsförmedlingen

i juli minskat med en tredjedel
(14 000) och antalet varsel har
ökat med 39 procent (700 perso-
ner) sedan juli förra året. Det är

-
sektorn som de lediga platserna
minskat.

Ris och ros till AEA
De medlemsenkäter som vi regel-
bundet genomför ger genomgå-
ende höga betyg men med något
sämre omdömen när det gäller
våra betalningsrutiner och till-
gänglighet.

Därför kommer vi i dagarna
att kunna erbjuda inbetalning av
medlemsavgiften via e-faktura
och har under augusti fått åtskil-

avgiften via autogiro. Autogiro
är både kostnadseffektivt och
miljövänligt eftersom vi undviker
utskick av avier. 

Välkomna med synpunkter
Att det ska vara enkelt att kom-
ma fram till oss på telefon och gå
snabbt att få svar på ett mejl är
viktigt för oss. Av den orsaken ser
vi nu över både hur vi kan arbeta

svar på kortare tid och om vi be-
höver ett nytt telefonisystem.

Vi vill ha ett system som stöder
verksamheten och inte tvärt om.
Alla våra ansträngningar syftar
till att medlemmarna ska vara
nöjda med medlemskapet. Vi tar
därför tacksamt emot synpunkter
på vårt arbete. Enklast lämnar du
dem på reko@aea.se.

Katarina Bengtson Ekström 
kassaföreståndare

Betala med 
e-faktura
Efter önskemål från
många medlemmar 
kommer det från och 
med slutet av september
att vara möjligt att betala
AEA-avgiften via e-fak-
tura. Mer information
finns på www.aea.se.
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Forts från föregående sida

”Arbetslösheten har forsatt
att sjunka under hela 2008

för att de goda tiderna på
arbetsmarknaden
snart är förbi.”
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AEA:s medlemmar har många frågor
om vad de nya reglerna för sjukpenning
innebär för dem. Vi vände oss till försäkrings-
kassan för att ta reda på det.

Andreas Larsson är verksamhetsutvecklare på För-
säkringskassan och besvarar här några av de frågor
medlemmarna ställt.

– De nya sjukreglerna innebär ingen förändring
i hur vi bedömer sjukdom och rätt till sjukpenning
för personer som är arbetslösa. Dock har sättet att
bedöma arbetsförmågan hos den som är arbetslös
ändrats. Förut bedömde vi arbetsförmågan mot de
arbeten som normalt förekommer på arbetsmark-
naden.

– Nu bedömer vi arbetsförmågan mot arbeten
på hela den reguljära arbetsmarknaden vilket be-
tyder att vi fått en bredare bedömningsgrund. För
att den som är arbetslös ska ha rätt till sjukpen-
ning krävs nu att hon eller han inte klarar något
arbete på den reguljära arbetsmarknaden, säger
Andreas Larsson. 

– Det har alltid funnits situationer när vi på För-
säkringskassan tycker att en person har arbetsför-
måga på hel eller deltid fastän personen själv inte
tycker det, så det är inget nytt. Våra handläggare
bedömer arbetsförmågan i första hand utifrån lä-
karintyg i ärendet men det kan också bli fråga om
t.ex. personliga besök. Vi har också försäkrings-
medicinska rådgivare som våra handläggare kan
vända sig till i enskilda ärenden berättar Andreas
Larsson.
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Har du blivit 
arbetslös?
Blir du arbetslös ska du 
anmäla dig på arbets-
förmedlingen din första
arbetslösa dag. Skicka
in arbetsgivarintyg och 
anmälan så snart du kan.

Är du osäker på vad
vilka övriga handlingar 
du ska skicka in ska du 
ringa oss på: 
08-566 445 30.

Avgift betalas
varje månad
AEA-avgiften är 150 kr
i månaden. Fr o m sep-
tember skickar vi räkning
varje månad.

För ett fullständigt för-
säkringsskydd måste du 
vara medlem i 12 sam-
manhängande månader.
Du måste också klara
arbetsvillkoret.

Osäkert om 
obligatorisk
a-kassa
Regeringen utreder en 
obligatoriska a-kassa.
Utredaren Sören Öman 
menar att det är fullt 
möjligt att genomföra
en sådan omvandling
till 2010 men fortsatt ha 
kvar dagens arbetslös-
hetskassor.

Remisstiden gick
ut den 18 augusti och 
remissvaren har genom-
gående varit negativa.
Mer om den fortsatta
utvecklingen på 
www.aea.se.

Anne Majonen är chef för en försäkring-
savdelning på AEA. I år har hon arbetat
20 år på AEA.
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Om du är sjuk och arbetslös
Skulle du bli av med ditt arbete under tiden som
du är sjuk måste du anmäla det till försäkringskas-
san, annars kan du få fel ersättning. För dig som

din sjukpenning kan bli högst 486 kronor per dag.
När du får sjukpenning från försäkringskassan får
du ersättning för sju dagar per vecka. Taket på 486
kronor innebär därför att du inte kan få mer peng-
ar när du är sjuk än när du är arbetslös. 

När du som är sjuk under din arbetslöshet blir
frisk är det viktigt att du anmäler dig på arbetsför-
medlingen den första vardagen efter sjukperioden.
I annat fall förlorar du din sjukpenninggrundande
inkomst vilket innebär att du inte kan få sjukpen-
ning om du blir sjuk igen. Skulle det hända kan du
förnya din sjukpenninggrundande först när du får
ett nytt arbete. 

Är du arbetslös måste du vara anmäld på arbets-
förmedlingen när du blir sjuk för att ha rätt till
sjukpenning  för hela sjukperioden. 

m din nya sjukförsäkring

4 FRÅGOR TILL

1 Hur var det på AEA 1988? 
– Väldigt annorlunda! För 20 år sedan 

hade vi 250 000 medlemmar idag har vi 
570 000. Det var inte många som kände till 
AEA eller a-kassan överhuvudtaget. När jag 
började var det femton personer som arbe-
tade här och idag är vi drygt hundra.

2 Finns det något på a-kassan som inte
förändrats på 20 år?

– Vi har hela tiden arbetat för medlemmar-
nas bästa. Vi vill ge service och underlätta 
i svåra situationer och det har inte änd-
rats. Vi har hela tiden arbetat för att hitta 
smidiga rutiner och att vara tydliga i vår 
information.

3 Hur har försäkringen förändrats?
– Jag tycker att ärendena liksom reg-

lerna har blivit mer och mer komplexa. Våra 
medlemmar  är så initiativrika och hand-
lingskraftiga: de arbetar, studerar, startar 
företag, reser och många byter arbeten ofta. 
Allt det gör att ärendena blir krångliga att 
handlägga. Under åren har vi också haft 
massor av regeländringar men grunden 
har hela tiden varit densamma. Man måste 
vara medlem och klara medlemsvillkoret 
och man måsta ha arbetat så att man klarar 
arbetsvillkoret.

4 Vad är det roligaste med 
att arbeta på AEA?

– Att arbeta på a-kassan är utvecklande. 
Det är roligt och intressant med alla externa 
kontakter och alla duktiga medarbetare 
här på AEA. Vi pratar med medlemmar som 
är arbetslösa, medlemmar som har jobb, 
arbetsförmedlare, arbetsgivare och andra. Vi 
som arbetar här får inblick i den praktiska 
verkligheten för våra  medlemsgrupper.



Fredrik Andersson är 
mannen bakom AEA:s nya 
visuella identitet. Han är 
grafisk designer utbildad på 
Högskolan för design och 
konsthantverk i Göteborg.

Vad är en visuell identitet?
− Det är företagets eller organisationens 
ansikte utåt i alla delar. Allt från logotyp, 
utseendet på webbplats och intranät, fär-
ger och brevpapper till skylten som möter 
besökarna i entrén. Den visuella identite-
ten förklarar vem avsändaren är och det är 
särskilt viktigt i en värld där alla vill synas. 
Men det räcker förstås inte med den visu-
ella identiteten – det gäller att ha något att 
säga också.

Men varför vill man då byta 
visuell identitet?
− En anledning kan vara att man inte läng-
re har samma budskap: en organisation 
kanske har nya uppdrag, eller ett företag 
nya produkter. Det kan också vara så att 
tiden går ifrån formen även om man har 
samma budskap. Den visuella identiteten 
känns omodern och ger inte längre rätt 
associationer. Det gäller för företaget att 
hålla ihop sin visuella identitet. Har man 
flera lokalkontor eller om det är många på 
arbetsplatsen som arbetar med kommu-
nikation på ett eller annat sätt, t.ex. per-
sonaltidning, webb, intranät, nyhets-
brev, mejl, informationsmaterial 
m.m.   

–  Det behöver ju 
inte heller vara så 
att man byter hela 
den visuella iden-
titeten. Kanske vill 
man putsa till den man 
redan har för att på så 
sätt bli mera sann. Men 
det kan givetvis vara så 
enkelt att man är missnöjd 
med den gamla. Till exempel 
har ofta små nystartade före-
tag egentillverkade logotyper 
som de inte tycker håller när 
företaget växer. 

Lönar det sig ekonomiskt 
att byta visuell identitet?
− Det är lättare, enklare och snabbare att 
arbeta när alla vet vad som gäller och rikt-
linjerna för den visuella identiteten går att 
ladda ner på företagets intranät. Det bety-
der att man spar tid och därigenom pengar 
när var och en inte behöver sitta och fun-
dera på hur brev, PM, inbjudningar 

eller informationsblad ska 
formges.  

Vad tänkte du på när 
du fick uppdraget att 

arbeta med AEA:s 
visuella 

identitet?
– Att det var kul! Jag 
tycker om att arbeta 
med organisationer 
vars främsta mål 
inte enbart är 
att mångdubbla 
intäkterna. Vi 
på Pangea 
Design hade 
redan ar-
betat med 

Sacos:s nya visuella identitet och AEA 
hör ju liksom till Saco-familjen. Men jag 
fick inga direkta associationer, för jag, 
liksom många, har inte funderat särskilt 
på a-kassan. Jag betalar avgiften men inget 
mer.

Det som till slut blev AEA:s nya visuella 
identitet var Linjespel som du ritat. 
Hur tänkte du?
– Faktum är att det var ett långt labore-
rande med flera inblandande. Slutligen 
hade vi tre bra förslag som AEA:s styrelse 
fick ta ställning till. Hela styrelsen ställde 
sig bakom samma förslag – Linjespel. Jag 
tycker själv att Linjespel är lekfull och 
lustfylld. Vi funderade förstås också på att 
Linjespel kan illustrera vägen in och ut ur 
arbetslösheten.

– Den grönblå och gröna färgen står för 
växande, mognad och hoppfullhet. Vi ville 
skapa en färg som var en blinkning åt Sacos 
färger utan att vara en direkt översättning 
eftersom AEA är en självständig organisa-
tion. När det gäller fackförbund och a-kas-
sor kan det hända att man får alltför starka 
ideologiska associationer om man väljer 
knallblå eller knallröd.

Ny visuell 
identitet för AEA

Fredrik Andersson vill med AEA:s nya visuella framtoning lyfta fram de kvaliteter som 
han funnit i AEA som växande mognad och hoppfullhet. 

Nummer 3 2008 AnsVArig utgiVArE: Annika Stenberg  E-post: annika.stenberg@aea.se  tELEFon: +46(0)8 412 33 63




