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Fler företagare har skydd mot olycksfall än arbetslöshet  
 

Drygt sju av tio företagare har en livförsäkring men endast fyra av tio är med i en a-kassa. Det 
innebär att majoriteten av företagarna endast får en grundersättning på 365 kronor per dag vid 
arbetslöshet. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och 
sparbankerna.1  
 
- Ett medlemskap i en a-kassa kostar mellan 100–150 kronor per månad och är en billig försäkring som ökar 
den ekonomiska tryggheten för såväl anställda som företagare. Det innebär att man som arbetslös kan gå 
från att leva på 365 kronor till maximalt 910 kronor per dag under de första 100 dagarna, säger Jörgen 
Kennemar, ekonom på Swedbank. 
 
Krångliga regler kan bidra till minskad tillit till trygghetssystemen  
För att få ersättning från en a-kassa behöver både en anställd och företagare varit medlem under minst 12 
månader. Ersättningsperioden är 300 dagar där a-kassan ersätter 80 procent av lönen de första 200 
dagarna för att sedan sänkas till 70 procent de sista 100 dagarna. Maxbeloppet är satt till 910 kronor per 
dag de första 100 dagarna som därefter sänks till 760 kronor per dag för de med en lön på 25 025 kronor 
per månad. Företagare kan inte vara deltidsarbetslösa och de behöver dessutom lägga ner företaget eller 
ha det vilande. Det kan vara en bidragande orsak till att endast 41 procent av företagarna är medlem i a-
kassa. Hos enmansföretagare är det ännu färre, endast 34 procent. Bland anställda har närmare 70 procent 
en inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring.2 
 
Däremot har många företagare ett gott eget försäkringsskydd vid olycksfall och sjukdom. De vanligaste är 
olycksfalls- och livförsäkringar, 84 respektive 73 procent företagare uppger att de har det. Det är också 
vanligt att företagare har en sjuk- eller sjukvårdsförsäkring vilket 60 respektive 56 procent har. 
 
- Det är visserligen bra att man har egna försäkringar men när åtta av tio företagare i undersökningen 
samtidigt svarar att de är tveksamma eller tror inte att de får det ekonomiska stödet de behöver vid 
föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet är det en tydlig signal att dagens allmänna trygghetssystem har 
brister för företagare, säger Jörgen Kennemar.  
 
Få konkreta åtgärder i regeringens trygghetsutredning 
I regeringens utredning om trygghetssystemen för företagare, som presenterades den 13 september 2019, 
fanns inga konkreta åtgärder, men utredningen pekade på flera viktiga områden där villkoren för företagare 
behöver förbättras. Till exempel nämndes att förtydliga och förenkla SGI-reglerna för företagare med enskild 
firma, införa enhetliga regler för karens och sjuklön och se över möjligheterna att vara deltidssjukskriven 
som företagare. 
 
- Det är positivt att man identifierat riskområden, men bekymmersamt att det saknas konkreta åtgärder. I en 
tidigare undersökning3 svarade 40 procent av de som vill starta företag att de avstår på grund av ekonomisk 
osäkerhet. Detta samtidigt som Sverige behöver fler företag som bidrar till arbetstillfällen och därmed tillväxt, 
avslutar Jörgen Kennemar. 
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Jörgen Kennemar, ekonom Swedbank, + 46 70-643 83 29           
Unni Jerndal, presschef Swedbank, +46 73 092 11 80   
   
  www.swedbank.se/framtid 

                                                
1 Undersökning genomfördes i augusti-september 2019, 1 000 företagare med upp till 49 anställda deltog 
2 Källa: Sveriges A-kassor 
3 Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna i september 2018, 3 080 personer deltog.   
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Bilaga. Tabeller 
 
Har du något av följande försäkringsskydd? 
 Total 0 anställda 1-4 

anställda 
5-9 

anställda 
10-19 

anställda 
20-49 

anställda 

Sjukförsäkring som ger extra ersättning 
utöver den från Försäkringskassan vid 
sjukdom 

60 % 42 % 60 % 61 % 67 % 76 % 

Sjukvårdsförsäkring som ger snabbare 
vård 

56 % 33 % 54 % 61 % 67 % 78 % 

Olycksfallsförsäkring 84 % 80 % 85 % 86 % 82 % 87 % 
Medlemskap i A-kassa 41 % 34 % 46 % 41 % 38 % 42 % 
Livförsäkring 73 % 65 % 73 % 69 % 76 % 84 % 
Inget av ovanstående 5 % 11 % 4 % 7 % 4 % 1 % 
Tveksam, vet ej 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 

 
 
Om du tänker på det svenska trygghetssystemet, tror du att du som företagare skulle få tillräcklig kompensation 
vid frånvaro som t ex föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet? 
 Total 0 anställda 1-4 

anställda 
5-9 

anställda 
10-19 

anställda 
20-49 

anställda 

Jag litar på att jag får det ekonomiska 
stöd jag behöver 

19 % 17 % 17 % 25 % 13 % 23 % 

Jag är tveksam till om jag får det 
ekonomiska stöd jag 

19 % 18 % 20 % 13 % 29 % 21 % 

Jag tror inte att jag får det ekonomiska 
stöd jag behöver 

62 % 65 % 64 % 62 % 58 % 56 % 

 

 
Vad tar du ut i genomsnittlig lön, kronor per månad före skatt? 
 
 Total 0 anställda 1-4 

anställda 
5-9 

anställda 
10-19 

anställda 
20-49 

anställda 

Under 30 000 kronor 36 % 59 % 45 % 19 % 20 % 9 % 
30-37 999 kronor 21 % 16 % 23 % 31 % 22 % 18 % 
38-42 000 kronor 14 % 7 % 16 % 19 % 13 % 16 % 
Över 42 000 kronor 22 % 6 % 11 % 23 % 42 % 49 % 
Vill ej uppge 3 % 2 % 2 % 4 % 2 % 5 % 
Tveksam, vet ej 4 % 10 % 3 % 4 % 0 % 2 % 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det 
finns idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner 
privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete 
som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och 
Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 
000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 120 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även 
verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs 
mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se 
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