
Alla a-kassor har samma regler och villkor. Om man studerat 
på högskola är Akademikernas a-kassa det självklara valet.  
Hos oss är det utbildningen som räknas, inte vilken bransch 
du arbetar i. Både anställda och företagare kan bli medlemmar. 

Vi ger dig bästa service, hjälp med ansökan och
 punktliga utbetalningar om du blir arbetslös. 
 
Välkommen till oss på akademikernasakassa.se/foretagare

EN SMART A-KASSA
FÖR FÖRETAGARE

JO, FÖRETAGARE 
KAN FÅ A-KASSA

DET HÄR KAN vi hjälpa dig med!

Välj a-kassaN 
som passar dig!

Klick!

Vilka regler gäller 
för att bli medlem? 

I Akademikernas måste man 
ha arbetat och även ha minst 

150 högskolepoäng eller 
studera just nu. 



Det gör man enklast genom ett 
medlemskap i a-kassan. Som mest kan 
man få 26 400 kr/mån före skatt om 
man blir arbetslös. Nu slutar 9 av 10 
företagare att läsa, eftersom “det inte 
gäller mig”. Men det gör det. 

Reglerna har aldrig varit mer generösa
• Man måste ha jobbat ett halvår det  
    senaste året. 
• Man kan pausa verksamheten 
    och få a-kassa mellan uppdrag, 
    och behöver varken blanda in 
    Skatteverket eller Bolagsverket.  

Mer om hur du kvalificerar dig på 
akademikernasakassa.se/grundvillkor

Precis som att man har en försäkring 
för sitt hem, sin hund eller bilen är det 
lika självklart att försäkra sin inkomst.

26 400 per månad (före skatt). 
Det är 80 % av 33 000. Man 
kan få ersättning i 300 dagar, 
vilket motsvarar runt 14 
månader. Om man tjänar mer 
är det bra att också vara med 
i ett fackförbund som erbjuder 
inkomstförsäkring. 

Det kan du få:

Läs mer 

få pengar även om du 
skulle bli av med jobbet.

DU 
KAN

JOBB

PÅ

AV

3 FRÅGOR TILL
EXPERTERNA

Välkommen till 
Sveriges största a-kassa

HR-generalist Försäkringshandläggare Handläggare
Johanna Calemark Victor Mossberg Nils Måhlén

Måste jag lägga ner 
företaget för att få 
ersättning?

Nej, det behöver du inte. 
Man pausar verksam-
heten helt. Under 2022 
kan man fortsätta mark-
nadsföra sig i sociala 
medier och på hemsidan. 
Man kan däremot inte 
jobba deltid i sitt företag 
och stämpla upp med 
a-kassa. 

Måste jag tömma 
kassan i företaget 
för att få a-kassa?

Nej, det behöver du 
inte. De flesta som 
söker ersättning har 
blivit av med en eller 
flera uppdragsgivare. 
Utan dessa uppdrags-
givare slutar företaget 
att bära sig. Då kan man 
söka ersättning.

Jag har precis 
startat eget - 
är det värt att 
vara med då?

Då ska man absolut gå 
med i eller stanna kvar 
i a-kassan. Om man 
går från anställning 
till eget företag så 
finns det extra bra 
regler. Skulle det visa 
sig att företaget inte 
bär sig efter ett år 
så kan man inom 24 
månader söka a-kassa 
och ersättningen 
kan baseras på den 
lön man hade från 
anställningen. 

Vi försäkrar medlemmar 
mot inkomstbortfall vid 

arbetslöshet, handlägger 
ersättningsärenden och ger 
medlemmarna service. Vi är 
en fristående organisation, 
politiskt obunden och har 

inget vinstintresse. 
Kommunikationschef
Annika Stenberg

VI SLÅR HÅL PÅ 
NÅGRA MYTER

Hej
företagare!




