
FÖRETAGARE OCH A-KASSA

Företagare kan ha rätt till
ersättning från a-kassan
Företagare har precis som anställda rätt till ersättning vid arbets- 
löshet. Men den som huvudsakligen har varit egen företagare kan inte 
kombinera ersättning från a-kassan med egen verksamhet. 

För att du ska betraktas som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen 
ska du bedriva näringsverksamhet som du personligen utför arbete i och 
har ett väsentligt inflytande över. Ett väsentligt inflytande har till exempel 
en majoritetsägare, en VD, den som är ensam firmatecknare eller den som 
är både firmatecknare och styrelsemedlem. 

Den som inte bedriver näringsverksamhet och inte har ett väsentligt infly-
tande utan endast arbetat i företaget betraktas som anställd. Detta gäller 
även den som har ett vanligt anställningsförhållande i ett familjeföretag.

Om du betraktas som företagare måste du upphöra definitivt eller till- 
fälligt med din verksamhet för att ha rätt till arbetslöshetsersättning. 
Undantag finns om ditt företag kan betraktas som ett godkänt extraarbete 
och under vissa förutsättningar om du har haft företaget jämsides med en 
deltidsanställning.

Vid tillfälligt uppehåll
Om varken du eller någon annan vidtar några åtgärder i verksamheten, 
detta gäller oavsett om verksamheten ger inkomster eller inte, kan du be-
traktas som arbetslös. Det innebär bland annat att du inte får göra inköp, 
leta kunder eller marknadsföra verksamheten. Det gäller även marknads-
föring på Internet, till exempel genom en hemsida. Åtgärder på grund av 
skyldighet enligt lag eller annan författning får vidtas, liksom avvecklings-
åtgärder under vissa förutsättningar. 

Om verksamheten bedrivs av andra i företaget eller om du har fått arbets-
löshetsersättning vid tillfälligt uppehåll under de senaste fem åren, måste 
du skilja dig definitivt från verksamheten för att kunna ha rätt till ersätt-
ning.
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Hör av dig! 
Ring oss om du är företagare och har frågor om a-kassan.  
Det finns många omständigheter som påverkar din ersättningsrätt.

0770-77 77 88 
Vardagar 9.00 till 12.00 och 13.00 till 15.00.
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Om du har skilt dig definitivt från verksamheten 
Om du har skilt dig definitivt från verksamheten i företaget genom till exempel försäljning eller avregist-
rering betraktas du som arbetslös. Kravet att du ska skilja dig definitivt från verksamheten innebär att du 
inte längre får äga verksamheten, att du inte får arbeta i den och att du inte får ha ett väsentligt inflytande 
över den.  

När ditt företag betraktas som ett godkänt extraarbete
Om du har haft verksamhet som egen företagare vid sidan av ett heltidsarbete under minst 12 månader 
före du blev arbetslös, kan företaget betraktas som ett godkänt extraarbete och påverkar då inte din rätt 
till ersättning. Detta gäller under förutsättning att extraarbetet inte utvidgas under arbetslösheten och 
inte hindrar dig från att ta ett lämpligt heltidsarbete. Möjligheten till godkänt extraarbte finns även om du 
bedrivit verksamhet i eget företag jämsides med verksamhet på heltid i annat eget företag. 

När du är fortsatt anställd i företag där du tidigare varit delägare
Om du överlåter din verksamhet till någon annan men fortsätter att arbeta i den eller att ha ett väsentligt 
inflytande över den, betraktas du som företagare även efter överlåtelsen.

Du kan bli avstängd från arbetslöshetsersättning
Om du upphör med ditt företag utan giltig anledning, oavsett om du gör det tillfälligt eller definitivt, kan 
du bli avstängd från arbetslöshetsersättning under 45 ersättningsdagar. Giltig anledning kan finnas om 
verksamheten inte har gett en rimlig försörjning eller om du inte kan bedriva verksamheten vidare på 
grund av hälsoskäl. Det är arbetslöshetskassan som bedömer om du har haft giltig anledning.

Vanliga frågor
Finns det särskilda regler för företagare?
Ja, det finns det. 

På vilken inkomst baseras ersättningen?
Ersättningen från a-kassan baseras på den genomsnittli-
ga inkomsten av verksamheten enligt det senaste beslu-
tet om slutlig skatt eller, om det är förmånligare, på den 
genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de 
två år som föregår beskattningsåret i senaste beslut om 
slutlig skatt.
Om du har lagt ner din verksamhet inom 24 månader 
från det att verksamheten startade, kan ersättningen ba-
seras på en tidigare inkomst av anställning som du hade 
i direkt anslutning till verksamhetens start.

Vanliga frågor
När kan jag få arbetslöshetsersättning?
Du kan beviljas ersättning när verksamheten i företaget 
har upphört definitivt eller tillfälligt. 

Kan man starta företag under arbetslöshet?
Om du planerar att starta ett företag under din arbets-
löshet är det viktigt att du kontaktar oss för mer infor-
mation. Du har  inte rätt till arbetslöshetsersättning från 
det att du är företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen. 
De omständigheter vi tittar på i vår bedömning är bland 
annat om du har skaffat lokal eller F-skatt och om du 
har börjat ingå avtal eller marknadsföra rörelsen. 


