
För det första: Det handlar om ett system som
ersätter den lön som man brukar ha. Vi vill ha
enkla system som är lätta att förutse ersätt-
ningen från. Vi vill inte ha hårdgranskning av
individernas privatliv. Alltså undviker vi alla
slag av behovsprövade bidrag. Det självklara
alternativet är en försäkring. Det innebär att
man betalar in premier i förhållande till den
lön man vill försäkra, vid arbetslöshet får man
sedan ut ersättning i förhållande till denna lön. 

För det andra: Alla socialförsäkringar behöver
inslag som minskar lusten att missbruka dem.
I praktiken finns ett annat och viktigare pro-

blem än rent missbruk: Om man är borta en
längre tid från arbetsmarknaden, är det svårt
att komma tillbaka. En arbetslöshetsförsäk-
ring bör därför inte vara en permanent för-
sörjning under lång tid, utan ett försörjnings-
stöd under en kortare omställning till ett nytt
jobb. Annars riskerar försäkringen att bidra
till den försäkrades alienering snarare än till
stöd och hjälp. Ersättningen bör ligga en bit
nedanför den ordinarie lönen och det bör fin-
nas en bortre gräns för hur länge ersättningen
betalas ut. 

För det tredje: ”Försäkringsmässighet” är
något som alla numera säger sig vilja ha. I frå-
gan om a-kassan betyder det en tydlig kopp-
ling mellan premien och utfallet. Man kan
också laborera med att låta olika branscher ha
olika premier, efter hur mycket
kostnader respektive bransch har
för arbetslöshet. Det skulle kunna

ANDERS EDWARD,
Kassaföreståndare
AEA

Nya regler
och ny
avgift
2007
Under hösten har
regeringens förslag
om nya regler i
arbetslöshetsför-
säkringen och ny
högre medlemsav-
gift till a-kassan fått
stor uppmärksam-
het.

Vi på AEA tycker
att det är viktigt att
du som medlem
snabbt får korrekt
information om
vad som faktiskt
gäller för din
arbetslösthetsför-
säkring

På nästa sida
beskriver vi vad
medlemsavgiften
går till och hur stor
den kan komma att
bli nästa år. 

På sidan fyra finns
de viktigaste rege-
ländringarna
beskrivna.

Vi publicerar löpan-
de alla nyheter om
regler och avgifter
på www.aea.se.

A K A D E M I K E R N A S  E R K Ä N D A  A R B E T S L Ö S H E T S K A S S A  

INFORMERAR

FORTS 

NÄSTA SIDA

Nr 4 2006
Tel: 08-412 33 00
Box: 35 36 
103 69 Stockholm

Så ska en arbets-
löshetsförsäkring utformas
Hur ska en bra arbetslöshetsförsäkring 
egentligen se ut? Låt oss ett ögonblick lyfta oss
från turbulensen kring de förändringar som nu
håller på att beslutas, och översiktligt fundera
på hur ideala välfärdsanordningar ser ut för en
person som förlorat sin försörjning.

www.aea.se

Här finns all informa-
tion du behöver för att

ansöka om a-kassa.
www.aea.se

”Vi vill ha
enkla system
som är lätta

att förutse 
ersättningen

från. Vi vill
inte ha hård-

granskning
av individer-

nas privatliv.”
ANNA 

EKSTRÖM 
Ordförande i

AEA och Saco

ANNA EKSTRÖM, ordförande i AEA och Saco är kritisk till hur regeringen inledningsvis
hanterat A-kassan. Slafsig beredning av de frågor som togs upp i valrörelsen har lett
till dåligt underbyggda förslag från regeringen.



Regeringen har lagt fram ett
förslag om att a-kassornas
medlemmar ska stå för en
avsevärt större del av den
utbetalda ersättningen.
Beslut i frågan fattas av riks-
dagen den 20 december.

Så blir avgiften
A-kassornas medlemmar
ska betala 10 miljarder mer
till arbetslöshetsförsäkring-
en. Därför har regeringen
föreslagit att en förhöjd
medlemsavgift måste tas ut
av a-kassorna. Alla medlem-
mar måste alltså fortsätta
att betala sin "vanliga"
avgift och alla de som inte
är helt arbetslösa måste
också betala den förhöjda
avgiften. Den nya avgiften
till AEA beräknas bli ca 250
kr per månad.

Avgörande för hur stor
den förhöjda avgiften blir
beror på hur många med-
lemmar kassan har, antalet

arbetslösa i kassan och hur
hög den genomsnittliga
dagpenningen för kassans
arbetslösa är. Många med-
lemmar med låg arbetslös-
het ger lägre förhöjd 
avgift. 

Så betalas avgiften
Alla medlemmar ska betala
grundavgiften. Därutöver
ska alla betala den förhöjda
avgiften, utom de som har
fått hel arbetslöshetsersätt-

ning eller helt aktivitets-
stöd. 

Vilka betalningsrutiner
som ska gälla för 2007 är
inte helt klart ännu men det 
kommer att framgå av avi-
seringen från AEA. Informa-
tion kommer också att 
finnas på www.aea.se.

Det här går avgiften till
Redan idag går det mesta,
ca 85 procent, av medlems-
avgiften till finansieringen

av den utbetalda ersätt-
ningen. Den höjning som
blir 2007 kommer oavkortat
att gå tillbaka till ersätt-
ningssystemet. Det innebär
att från 2007 kommer 95
procent av medlemsavgiften
att gå till finansiering av
utbetald ersättning och 5
procent till AEA:s adminis-
tration. Fr.o.m. 2007 kom-
mer AEA:s medlemmar att
står för hela den utbetalade
ersättningn.

AEA
A-kassan för
akademiker

• Som medlem i
AEA får du ekono-
misk trygghet i form
av arbetslöshetser-
sättning om du skul-
le bli arbetslös.

• Vår styrka är hand-
läggarnas höga
kompetens och det
effektiva arbetssät-
tet.

• I AEA kan du som
är akademiker vara
med var du än job-
bar, du behöver inte
byta a-kassa om du
byter jobb.

Har du 
frågor?
Om medlemsavgift
eller medlemskap i
AEA?
Besök www.aea.se
eller ring 08-566
445 20
Om a-kasse-
reglerna?
Besök www.aea.se
eller ring 08-566
445 30

Pension
minskar
a-kassan

Den som fyllt 61 år
har möjlighet att
göra förtida uttag på

sin pension. Det är
vanligt att personer
gör det och placerar
pengarna i en för-
säkring för att få
större avkastning.

Det är också van-
ligt att personer tar
ut en liten del av
pensionen för att få
pensionärsrabatt på
t.ex bussar och
museer eller för att
tillförsäkra sina
arvingar efterlevan-
deskydd.

Så länge man
arbetar fungerar
detta bra. 

Om man blir
arbetslös är man

skyldig att anmäla
om man lyfter pen-
sion även om man
inte får ut pengarna
direkt i handen. Den
som får arbetslös-
hetsersättning på
felaktiga grunder blir
återbetalningsskyl-
dig. Dessutom riske-
rar den som lämnar
felaktiga uppgifter
till a-kassan att bli

utesluten och polis-
anmäld. Även den
som har rätt till tjän-
stepension måste
anmäla det till a-
kassan.

Varning för
bemannings-
företag

Det är inte möjligt
för personer som

arbetar deltid eller
återkommande
arbetar heltid för
bemanningsföretag
att få arbetslöshets-
ersättning på deltid
eller mellan uppdra-
gen.

Funderar du att ta
arbete för beman-
ningsföretag – ring
AEA innan du fattar
ditt beslut! 

SÅ SKA …

driva på rörligheten på arbets-
marknaden och hålla ned löne-

förhandlingarna under högkonjunkturer,
eftersom man riskerar att få betala högre
avgifter den dag som kon-
junkturen inte håller för
”högkonjunkturslöner”. 

Nu kommer det svåra: Om
arbetslöshetsförsäkringen
ska fungera måste det också
finnas en fungerande arbets-
marknad och bra möjligheter
att få ett nytt jobb. Därför
kan man inte titta isolerat på
arbetslöshetsförsäkringen –
arbetsförmedlingar av olika
sort måste finnas och funge-
ra. I Danmark har man ett
system (känt som ”flexicuri-
ty”) som innebär att man får
god ersättning under en tid,
arbetsmarknadsåtgärderna är
mycket väl utbyggda och
arbetsgivarna har förhållan-
devis lätt att både anställa
och avskeda. Det systemet är
en överenskommelse mellan
den danska staten och par-
terna på deras arbetsmark-
nad. Det tycks fungera. 

Hur ser då dagens a-kassa ut, 
i relief till de tankar jag just
utvecklat? Inget vidare, är jag
rädd. Och de föreslagna förändringarna gör
snarare saken sämre än bättre. Nu sänks
ersättningarna och även den högsta lön som
över huvud taget berättigar till ersättning från
a-kassan (”taket”). Detta trots att arbetsgivar-
avgiften betalar för alla anställda på hela
lönen, alltså även på den del som ligger över
taket. För akademikerna innebär det att 9 av 10
avstår lön för att deras arbetsgivare ska betala
premier till en arbetslöshetsförsäkring som
inte motsvarar förmånerna vid arbetslöshet. 

Kort sagt – vi genomlider denna höst en förän-
dringsprocess av a-kassan som inte är alldeles
den vi skulle önska. En del av förändringarna
var mycket tydligt uppe till ständiga debatter i
valrörelsen. Hafsig beredningen har tyvärr
gjort de konkreta förslagen från regeringen
långt sämre än vad som redovisades före valet.
Låt oss för den skulle inte förlora blicken för
hur en arbetslöshetsförsäkring idealt borde se
ut! 

ANNA EKSTRÖM 
Ordförande i AEA och Saco
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Vilken av regeringens 
a-kasseförslag tycker 
du är viktigast?

Vi vill återupprätta arbets-
linjen. A-kassan har aldrig
varit tänkt att vara en per-
manent försörjningskälla. Vi
vill att kopplingen mellan
den premie man betalar och
den ersättning man sedan
kan få ut måste bli tydligare.
Vi anser att våra alla våra
förslag är en liten del av ett
större paket som syftar till
att få ut fler människor i
arbete. 

Tror du att de arbets-
lösa har valt arbets-
löshet istället för att
arbeta på grund av
ersättningens storlek?

Nej, jag tror inte att folk inte
vill arbeta. Jag tror att alla
vill arbeta 100 procent istäl-
let för att få 80/70/65 procent
från a-kassan.

Var ska alla arbetstill-
fällen komma från? 
Och när kommer de?

Jag tror att de flesta arbets-
tillfällena kommer inom per-
sonalintensiva tjänsteyrken,
t.ex. i vården och i första
hand i mindre och medelsto-
ra företag. Allt kommer inte
direkt men mycket kommer

att märkas redan nästa år.
Men jag tror inte att våra
mål kommer att nås fullt ut
under den här mandatperio-
den.

Vår politik står på tre ben:
det ska löna sig att arbeta –
därför inför vi jobbavdraget,
det ska bli billigare att
anställa – därför sänker vi
arbetsgivaravgiften och den
för arbetsmarknaden så vik-
tiga matchningen på ska bli
bättre. Arbetsförmedlingen
ska bli aktivare, stötta de
arbetssökande och hitta
arbetstillfällen. 

Har du själv varit arbets-
lös någon gång?

Nej, jag har aldrig varit
arbetslös. Men för några år
sedan var jag i Karlstad och
träffade 400 studenter som
pluggade sista året. Av dem
kände alla någon som var
arbetslös och alla 400 var
själva oroliga för att bli
arbetslösa. Hemskt … Unga
människor måste få känna
framtidstro!

Om du själv skulle ge 
ett tips till den som är
arbetslös, vad skulle 
det vara?

Var aktiv, vidareutbilda dig
och sök jobb.

”Vi vill återupprätta
arbetslinjen”
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NOTERAT FRÅN AEA

Höjningen av medlemsavgiften lägre än väntat

”Hafsig beredningen
har tyvärr gjort de
konkreta förslagen
från regeringen långt
sämre än vad som
redovisades före
valet.” 

Anna Ekström,
Ordförande i AEA och Saco.

607 092
Antalet AEA-medlemmar 

vid oktobers utgång.

NY AVGIFT FÖR 2007

TOMAS ERIKSSON,
administrativ chef på AEA.

SVEN-OTTO
LITTORIN
avslöjar att
han själv
aldrig varit
arbetslös
och tror den
egna politi-
ken ger nya
arbeten
redan under
nästa år.

Utbetald ersättning 95%

Administration 5%



REGERINGENS FÖRSLAG TILL NYA REGLER FÖR A-KASSAN 2007

Ansvarig utgivare: Annika Stenberg, AEA. E-post: Annika.Stenberg@aea.se

Ersättningsperiodens längd
En ersättningsperiod är det antal
dagar den arbetslöse har rätt att få
utan att på nytt behöva uppfylla
arbetsvillkoret. 
I dag: Personer som varit arbetslösa i
300 dagar och som inte på nytt uppfyl-
ler arbetsvillkoret kan få sin period för-
längd med 300 ersättningsdagar. Skulle
Arbetsförmedlingen anse att personen
behöver förstärkt stöd för att söka arbete
anvisas en plats i aktivitetsgarantin där
ersättningen är densamma som arbets-
löshetsersättningen.
1 januari 2007: Personer som har barn
under 18 år kommer att kunna få ersätt-
ning i 450 dagar. Såväl rätten att för-
länga perioder som aktivitetsgarantin
finns kvar, men regeringen har aviserat
att ändringar kan komma under året.

Arbetsvillkoret skärps
För att kunna få inkomstrelaterad
ersättning måste både medlemsvill-
kor och arbetsvillkor vara uppfyllda. 
Idag: För att klara arbetsvillkoret krävs
sex månader med arbete under den
senaste tolvmånadersperioden. Var och
en av de sex arbetade månaderna måste
innehålla minst 70 timmars arbete. 
1 januari 2007: 80 arbetade timmar i
en månad krävs för att månaden ska få
räknas in i arbetsvillkoret som även fort-
sättningsvis är sex månader.  

Svårare uppfylla arbetsvillkoret
Ramtid är den tid man har på sig att
uppfylla arbetsvillkoret. Den är alltid
tolv månader och oftast de tolv
månader som föregår arbetslösheten.
Men om den sökande inte kunnat
arbeta kan ramtiden förlängas för att
”komma åt” arbetade månader läng-
re bak i tiden. Ramtiden förlängs
med samma antal månader som den
sökande varit förhindrad från att
arbeta.
Idag: Idag får maximalt sju år hoppas
över. Det innebär att ramtiden kan
omfatta som mest åtta år.  
1 januari 2007: Den överhoppningsbara
tiden begränsas till maximalt fem år. Det

innebär att ramtiden kan omfatta en
tidsperiod om som mest sex år.  

Ny beräkning för normalarbetstid
Normalinkomsten ligger till grund
för dagpenningen
I dag: Normalinkomsten beräknas på de
senaste 6 arbetade måanderna eller de
senaste 12 om det skulle vara bättre för
den enskilde. dDen som arbetat
heltid senaste halvåret får därför oftast
sin månadslön som normalinkomst. 
1 januari 2007: Den arbetade tiden ska
beräknas på tolv månader, även om den
arbetslöse arbetat färre än tolv månader
innan arbetslösheten. Det innebär att
den som bara arbetat sex månader får
hälften av sin veckoarbetstid som nor-
malarbetstiden.

Regler

20
07

Den första januari 2007
ändras flera bestämmelser
i arbetslöshetsförsäkring-
en. Här beskrivs de största

förändringarna.
Observera att riksdagen

ännu inte fattat beslut om
dem, det görs den 

20 december. 

Dagpenning och 
kompensationsnivå sänks
I dag: Kompensationsnivån är 80 procent
med ett dagpenningtak på 680 kronor.
Under de första hundra ersättningsdagarna
kan den arbetslöse få 730 kronor per dag,
så kallad förhöjd dagpenning. 
1 januari 2007: Högsta dagpenning blir
680 kronor och den förhöjda dagpenning-
en försvinner. 

Studerandevillkoret tas bort
I dag: Den som klarar studerandevillkoret
får grundersättning (320 kronor per dag).
Sökande som avslutat sina studier med
examen och därefter varit anmäld på
arbetsförmedlingen eller arbetat i minst 90
dagar klarar villkoret. 
1 januari 2007: Rätten till ersättning enligt
studerandevillkoret tas bort. Regeringen
planerar att införa en jobbgaranti för
arbetslösa personer under 25 år. Den inne-
bär att arbete ska erbjudas efter 50 dagars
arbetslöshet. Några detaljer kring jobbga-
rantin känner AEA inte till. 

Ingen ersättning under ferieuppehåll
Studerande har enligt grundregeln inte
rätt till arbetslöshetsersättning. 
I dag: Studenter som har ferieuppehåll på
fyrtiosex dagar eller mer kan ha rätt till
ersättning under ferien om villkoren för att
få ersättning i övrigt är uppfyllda. 
1 januari 2007: Rätten till ersättning under
ferieuppehåll försvinner. Ersättning kan där-
för lämnas bara om studierna är avslutade.

Beräkning för normalarbetstid gör om
Normalarbetstiden är avgörande när
antalet ersättningsdagar per vecka
den arbetslöse har rätt till räknas
fram. 
I dag: Normalarbetstiden beräknas på
de senaste sex arbetade månaderna
eller de senaste tolv månaderna om det
skulle vara bättre för den arbetslöse.
Bara månader som kan räknas in i
arbetsvillkoret får ingå i beräkningen.
Den som arbetat heltid de senaste sex
månaderna får alltså sin normalarbetstid
fastställd till 40 timmar i veckan. 
1 januari 2007: Den arbetade tiden ska
beräknas på tolv månader, även om den
arbetslöse arbetat färre än tolv månader
innan arbetslösheten. Det innebär att
den som bara arbetat sex månader får
hälften av sin veckoarbetstid som nor-
malarbetstiden.


