
Kan företagare få a-kassa?



Vem är företagare?

•Företagare är den som
•bedriver en näringsverksamhet,
•där man har ett väsentligt inflytande och
•är personligt verksam

Företag kan t.ex. vara att du har en enskild firma, ett 
aktiebolag, ett handelsbolag eller att du har f-skattsedel



Arbetslös?

•Du måste vara helt arbetslös
• Du kan inte arbeta kvar i företaget på deltid och få a-

kassa på deltid

”Arbetslöshetsersättningen får inte vara en 
inkomstutfyllnad i mindre lönsamma företag och får inte 
heller underlätta start av eget företag”



När är man arbetslös?

Tillfälligt uppehåll

• Hela verksamheten ska vila
• Ingen produktion
• Ingen marknadsföring

• Kan användas en gång

När den personliga 
verksamheten upphört helt
• Sålt (ex aktier), avvecklat, gått i 

konkurs, överlåtit, avregistrerat, 
återkallat f-skatt

• Lämnat styrelseuppdrag

• Lämnat lokaler, sålt inventarier

• Inte längre arbetar kvar i 
verksamheten



Inkomst

•Din inkomst från verksamheten som framgår av 
senaste beslut om slutlig skatt, eller.

• genomsnitt av taxerade inkomster från företaget för 
de två åren innan senaste taxerad inkomst, eller

• grundas på lön från tidigare anställning om 
verksamheten bedrivits kortare tid än 24 månader.



År 2013: Anställd på heltid med en lön på 35 000 kr

År 2014: Driver eget företag

År 2015: Driver eget företag till den 1 oktober

Lägger sitt företag vilande den 1 oktober och ansöker om ersättning den 2 oktober. 
Ersättningen kan baseras på inkomsten som anställd om den är högre.

”Upphör med verksamheten inom 24 månader från det att den startade.”



2011 deklarerad nettointäkt 110 000 kr

2012 deklarerad nettointäkt 225 000 kr

2013 deklarerad nettointäkt 200 000 kr

Arbetslös den 10 oktober 2014, deklaration för inkomstår 2014 är inte klar. Ersättningen från a-kassan 
baseras på inkomstår 2013 då det ger en högre genomsnittlig inkomst.

335000 
./. 2= 

167 500



Du kan få A-kassa i 300 dagar

• En ersättningsperiod är 300 dagar. Är du arbetslös på 
heltid kan du få ersättning i cirka 14 månader. 

• Är du förälder med barn under 18 år förlängs perioden med 150 
dagar. 

• Du kan få ersättning fem dagar per vecka.

• Din ersättningsperiod startar med 7 karensdagar



Du kan max få 680 kronor om dagen

• Du kan maximalt få 680 kronor brutto per dag. Då krävs 
det att du i snitt har tjänat mer än 18 700 i månaden.

• Har du tjänat mer än 23 015 kronor får du 680 kronor 
under hela arbetslösheten. Har du tjänat mindre sänks 
din ersättning efter 200 dagar.



A-kassa och inkomstförsäkring

• Exempel: Lön som anställd, eller genomsnittlig lön i företag, 40 000 kr per månad

Ersättning från 
AEA: 14960 kr

Inkomstförsäkring 
ersätter upp till 
80%, här upp till 

32 000 kr


