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Sänkt avgift  
trots ökad arbetslöshet
Avgiften till a-kassan beror sedan 2007 i första hand 
på arbetslöshetens storlek. Det gör att a-kassornas 
medlemmar numera oftare får sin avgift ändrad. 

Skillnaderna i a-kasseavgiften kan bli stora bero-
ende på om Sverige befinner sig i hög- eller låg-
konjunktur. Men att avgiftens storlek är kopplad 
till arbetslöshetens storlek gör också att det har 
blivit mycket svårare för oss att beräkna och be-

stämma hur stor avgiften ska vara eftersom det 
kräver en mycket god uppfattning om hur stor ar-
betslösheten kommer att bli och hur snabbt den 
kommer att förändras. 

Vem man än lyssnar på idag vad gäller prog-
noser för arbetslösheten så är dock endast en sak 
säker – prognosen kommer inte att slå in. Sedan 
kan avvikelsen från det faktiska utfallet bli större 
eller mindre.

                                                                    Forts nästa sida

Låt Sofia hjälpa dig SiStA SiDAn  

Toppbetyg till AEA vänD  

Så söker du jobb vänD  

”Prognosen 
kommer inte 
att slå in” 

Alltid nyheter om din försäkring: www.aea.se � �tel: 08-412 33 00 
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Att försöka förutspå arbets-
löshetens utveckling under de 
kommande åren är en grann-
laga uppgift för regeringen, 
Arbetsförmedlingen, Konjunk-
turinstitutet och nu även a-kas-
sorna. När vi på AEA försöker 
förstå framtiden väljer vi att 
titta bakåt och då ser vi att 
gemensamt för tidigare perio-
der av ökad arbetslöshet hos 
AEA är att det tagit cirka tre 
år innan ökningen klingat av 
och förbytts mot en nedgång i 
arbetslösheten.

Under hela 2008 har arbets-
lösheten bland AEA:s medlem-
mar stadigt minskat och i dag 
befinner vi oss på en historiskt 
låg nivå. I september 2008 var 
bara 1,5 procent av medlem-
marna (8451 personer) arbets-
lösa mot 1,9 procent (10755 
personer) i september 2007. 

I skrivande stund är alla 
överens om att vi nu är inne 
i en lågkonjunktur som vi för-
modligen bara sett början på 
även om vi inte på AEA ännu 
märkt det i våra siffror. Men 
ökande varsel och osäkerhet 
på de finansiella marknaderna 
ger tillsammans med andra 
faktorer att vi kan vänta oss 
en rejält mycket högre arbets-
löshet i Sverige det närmaste 
året. Den bilden tror vi gäller 
även för AEA:s medlemsgrup-
per och vi räknar och planerar 
därför utifrån en kraftigt ökad 
arbetslöshet i kassan under 
2009. Vilka nivåer vi kom-
mer att få se och hur lång tid 
de sämre tiderna kommer att 
märkas för våra medlemsgrup-
per är givetvis mycket osäkert. 
Flera bedömare menar att det 
inte blir lika illa som på 1990-

talet men förmodligen sämre 
än början av 2000-talet. Ska 
man gå på den bilden kan 
vi, enligt tidigare erfarenhe-
ter, räkna med en ökning av 
arbetslösheten fram till 2011 
innan nedgången skymtar. Om 
vi lägger oss mellan 1990- och 
2000-talet skulle det innebära 
att arbetslösheten fördubblas 
till 2011 jämfört med i dag, 
innebärande 8 % eller 44 000 
arbetslösa medlemmar på års-
basis. Om det blir så återstår 
att se.

Trots den dystra prognosen 
för arbetslösheten 2009 kom-
mer vi att sänka medlemsavgif-
ten med 10 kronor i månaden 
från och med januari 2009. 
Att vi kan göra det beror på 
att arbetslösheten och kost-
naderna för den har varit så 
pass mycket lägre än förvän-
tat under 2008. Det lämnar 
ett utrymme för en sänkning, 
trots en sannolik uppgång för 
arbetslösheten och AEA:s kost-
nader för denna. 

Tomas Eriksson
Bitr kassaföreståndare

Hur ska  
man orka?
Många arbetslösa berät-
tar om att det kan vara 
svårt att hålla modet 
uppe när jobbansök-
ningarna dunsar i retur i 
brevlådan och att det kan 
vara svårt att hitta den 
rätta entusiasmen när 
man skriver sin femtionde 
ansökning.

Vi kommer därför på 
vår webbplats att låta 
några professionella 
coacher komma med sina 
bästa tips om hur man 
som arbetslös bäst tacklar 
sin situation. Ett exempel 
ser du i spalten här intill. 
På vår webb kommer 
du att ha möjlighet att 
föreslå vilka ämnen våra 
coacher ska ta upp. 

PPM och din  
pension
PPM och pension påver-
kar din a-kassa och kan få 
stora negativa konsekven-
ser för din ekonomi om 
du är eller blir arbetslös. 
Kontakta AEA innan du 
bestämmer dig för att 
ansöka om pension. Tänk 
på att även små pensions-
belopp påverkar.  

Första utbetalning 
alltid liten
När du blir arbetslös 
skickar du in din första 
tidredovisning efter två 
veckor. Därför kan du 
som allra tidigast få din 
första ersättning efter 
tre veckor. Eftersom de 
första sju dagarna går till 
karens kan du som mest 
få tre ersättningsdagar för 
första kassakortet.    

… Ulrika Drougge, utbildad coach och arbetar 
sedan sexton år som projektledare och konsult 
inom kommunikation och organisation. 

Coachens tips om 
hur du söker jobb

                                                            
 Forts från föregående sida

”I skrivande stund  
är alla överens om att vi nu 
är inne i en lågkonjunktur 
som vi förmodligen bara 
sett början på.”

Antal medlemmar

574 000 
Antalet medlemmar ökar i AEA. Medlems-

avgiften sänks till 140 kronor från  
 1 januari 2009.

Medlemmarna ger toppbetyg till AEA

STIGANDE ORO … NOTERAT FRåN AEA 4 FRåGOR TIll …

1 Jag söker massor med jobb, men blir ald-
rig kallad till intervju. Vad gör jag för fel?

Att söka jobb kräver ett strukturerat an-
greppssätt. Var söker du dina jobb? Gör en 
verklighetskontroll och jämför din cv med 
andras och mät hur konkurrenskraftig du 
är. Använd nätet. Står du ut i mängden? 
Hitta uppgifter i ditt arbetssökande som du 
skulle kunna göra på ett nytt sätt. Prova och 
följ upp! Gav det resultat?

2 Hur ska jag förbereda mig mentalt innan 
jag går på anställningsintervjun?

Ring en före detta kollega som du vet gillar 
dig som kan ge dig inspiration. Skriv ner 
bra saker du har gjort, till exempel ”Kun-
derna jag samarbetat med var nöjda” eller 
”Jag har bidragit till ökad lönsamhet inom 
två områden på företaget”.

3 Hur ska jag ge en så korrekt bild av mig 
själv som möjligt under intervjun?

Ha som mål att vara dig själv, att säga det 
du menar och att ta egna initiativ. Se inter-
vjun som ett tillfälle för ömsesidigt utbyte. 
Sätt ramarna tidigt och stäm av hur länge 
ni ska sitta, vad den som intervjuar förvän-
tar sig av mötet och dig. Delge även dina 
förväntningar. Följ agendan ni satt upp. Var 
en drivkraft i mötet och visa hur inspirerad 
du är av det nya jobbet. 

4 Hur ska jag öka mitt  
självförtroende?

Det går inte att tänka fram ett bättre själv-
förtroende. Det är vad man gör som påver-
kar hur man tänker om sig själv och också 
det som ger resultat. Skapa en plan, sätt 
mål, bryt ner den i delar och aktiviteter. Ge-
nomför. Ta ett steg i taget och följ upp!

Tomas Eriksson, bitr. kassaföre-
ståndare.

lättare att  
kvalificera sig för 
a-kassa 2009
För att det ska bli lätt-
tare att klara kravet på 12 
månaders medlemskap 
som är förutsättningen för 
inkomstrelaterad a-kassa 
föreslår nu regeringen att 
varje medlemsmånad un-
der 2009 ska räknas som 
om man varit medlem i 
två månader. 

Det innebär att den 
som blir medlem 1 januari 
2009  klarar medlemskra-
vet 1 juli. Regeln föreslås 
gälla under tiden 1 juli 
–31 december 2009.
 

Sjuk- och  
 föräldrapenning 
kan få räknas med 
För att arbetslöshetser-
sättningen ska spegla den 
inkomst och veckoarbets-
tid de arbetslösa hade 
när de arbetade föreslås 
att bl a sjukpenning och 
föräldrapenning, ska få 
räknas med när a-kassan 
fastställer den inkomst 
respektive arbetstid som 
ligger till grund för en 
sökandes ersättning.

Kravet på att man 
måste förvärvsarbeta i 
minst 80 timmar i måna-
den i sex månader eller 
mer under ramtiden för 
att klarar arbetsvillkoret 
gäller dock fortfarande. 

lättare  
och billigare att bli 
medlem 
Det ska också bli lättare 
att bli medlem i a-kassan 
enligt regeringens förslag. 

Man vill slopa det 
arbetskrav som idag gäl-
ler för att man ska få bli 
medlem i a-kassan. Om 
man inte har ett arbete 
när man ansöker ska man 
få gå med i den kassa 
vars område man senast 
arbetade inom. 

För AEA:s del innebär 
det att man ska vara 
akademiker för att få gå 
med hos oss. 

AEA 

75
Bankerna 

71
Högskolan

65
Skatteverket

60
Försäkringskassan

54 – Vi är oerhört nöjda med våra fina betyg. Att våra med-
lemmar uppskattar vårt arbete betyder mycket.  
Mätningen visar oss tydligt vilka områden vi ska priori-
tera, t.ex.tillgänglighet och det personliga bemötandet, 
säger Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare  
på AEA. 

AEA:s medlemmar ger oss betyget 
75 på en 100-gradig skala vilket vi är 
väldigt nöjda med, säger Katarina 
Bengtson Ekström. Vårt betyg är 
väsentligt bättre än de som t.ex. 
Försäkringskassan (54), Skatte-
verket (60), Högskolan (65) och 
bankerna (71) fått.

Högst betyg hos AEA får perso-
nalen med 81 vilket vi är mycket 
nöjda över och utbetalningarnas 
punktlighet som får 91. Lägst  
betyg får handläggningstiden  
med 70 som trots det är klart  
bättre än det genomsnittliga re-
sultatet för a-kassorna som är på  
66. 

AEA har som mål att var och en 
som blir arbetslös ska få ersättning 
inom 31 dagar från att hon eller 
han blev arbetslös.

32 a-kassor har tillsammans 
gjort en omfattande medlemsun-
dersökning för att ta reda på vad 
medlemmarna tycker om vår verk-
samhet och hur vi ska kunna bli 
bättre. 

Totalt har cirka 4000 a-kasse-
medlemmar fått besvara en tele-
fonenkät om hur nöjda de är med 
den information som de får från 
a-kassorna, om tillgängligheten, 
personalen, genomströmningsti-
den och utbetalningarna. 

Undersökningen visar att kas-
sans personal och informationen 
som ersättningstagarna får spelar 
stor roll för hur nöjda de är med 
a-kassan generellt. 

Det genomsnittliga betyget 
för samtliga a-kassor är 69 och 
för AEA 75, alltså sex betygssteg  
 högre.

I undersökningen ställdes också 
frågor om huruvida arbetslöshets-
försäkringen erbjuder den försäk-
rade trygghet och om kraven för 
att få ersättning är rimliga. 

Betyget för dessa frågor blev  
61 och undersökningens sämsta 
men det resultatet har inte ingått  
i beräkningen av genomsnittsbety-
get eftersom AEA inte har något 
inflytande över bestämmelserna.   

Regeländringar hos AEA



Under 2008 har prognoserna 
för arbetsmarknaden blivit allt 
bistrare. Även om AEA:s 574 000 
medlemmar klarat sig bra hittills är 
vår bedömning att arbetslösheten 
kommer att stiga under 2009.

Du som är medlem hos oss har rätt att 
förvänta dig mycket, särskilt i svåra tider 
eftersom vår uppgift är att betala ut er-
sättning till dem som blivit av med job-
bet. Men innan vi kan betala ut ersättning 
måste vi först utreda om du klarar villko-
ren för rätt till ersättning och när vi gjort 
det ska vi räkna fram hur mycket ersätt-
ning du har rätt till. 

Villkoren för arbetslöshetsersättning 
bestäms av riksdagen och det är otänk-
bart att vi som enskild a-kassa skulle tänja 
på eller frångå reglerna både av rättssä-
kerhetsaspekter och ekonomiska skäl. Vi 
tycker att det är viktigt att alla våra med-
lemmar kan lita på att var och en som är 
arbetslös får precis den ersättning som 
hon eller han har rätt till från oss. 

Viljan att ge rätt person rätt ersättning 
gör att vårt arbetssätt ibland kan upplevas 
som byråkratiskt och krångligt. Det hän-
der tyvärr också ibland att medlemmar 
känner sig ifrågasatta och att vi inte litar 
på dem. Visst behövs det i vissa ärenden 
många olika papper, blanketter och upp-
gifter men jag  kan försäkra dig om att vi 
aldrig begär uppgifter från dig i onödan 
– vi vet hur irriterande det är att få en be-

gäran om fler uppgifter när man tror att 
allt är klart. 

AEA:s filosofi är att ju bättre vi kan 
samarbeta med våra medlemmar desto 
bättre service kan vi ge. För oss är god ser-
vice att du som medlem lätt kan komma i 
kontakt med oss, att du snabbt får beslut 
om ersättning och utbetalningar och att 
vi har kunskap om dina förhållanden och 
förståelse för din situation. Nu när allt pe-
kar på ökande arbetslöshet förbereder vi 
oss för ökad ärendetillströmning genom 
att trimma alla delar av organisationen.

Skulle du bli arbetslös eller om du är 
arbetslös vill vi att du ska kunna lägga 
all din kraft på arbetssökande och förbe-
redelser inför arbetssökandet. Vi önskar 
att kontakterna med oss ska vara så smi-
diga som möjligt och att du ska känna dig 
trygg i att dina utbetalningar är korrekta 
och kommer regelbundet. Men för att vi 
ska kunna göra vårt jobb bra måste du 
hjälpa oss. 

Katarina Bengtson Ekström  
Kassaföreståndare 

Samarbeta med oss  
för bättre service

Nummer 4 2008   aNsvarig utgivare: Annika Stenberg  e-post: annika.stenberg@aea.se  telefoN: +46(0)8 412 33 63

Så här hjälper du oss

4
Fyll i dina 
kassakort nog-
grant. Din 
redovisning ligger 
till grund för de 
utbetalningar du 
får.

3
Har du pluggat eller haft 
företag? Har du sagt upp 
dig eller fått avgångsve-
derlag? Har du pension? 
Ring oss så berättar vi 
vilka handlingar du ska 
skicka in.

2
Läs igenom 
dina handling-
ar och kolla att 
allt stämmer.1

Skaffa arbetsgivarintyg 
från din arbetsplats, 
anmälanblankett hos 
arbetsförmedlingen och 
skriv ett brev som förklarar 
din situation.  
Berätta om du varit sjuk 
eller föräldraledig.

ring för råd. Ring oss om du vill veta hur du ansöker om a-kassa eller vilka regler som gäller. 
Om du ringer innan du skickar din ansökan är det större chans att allt blir rätt från början, 
säger Sofia Carenholm som är försäkringsinformatör på AEA.


