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Ds 2017:18 karensavdrag – en mer rättvis självrisk 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av promemorian Ds 2017:18 Karensavdrag – en mer 

rättvis självrisk. Förbundet ställer sig positiva till arbetsgruppens förslag om att gällande 

bestämmelser i lagen om sjuklön ska ersättas av ett karenavdrag. Dock har det presenterade 

förslaget sin utgångspunkt utifrån de anställdas perspektiv och riskerar att mindre företag kommer 

att få en ökad administrativ börda i det initiala skedet. Varje ny administrativ pålaga kan ofta 

motiveras av goda skäl ur ett snävt perspektiv. Ur ett bredare perspektiv är det inte alltid att 

fördelarna uppväger de totala nackdelarna ur en arbetsgivares perspektiv. Vid beslutsfattande är det 

helt avgörande att samtliga fördelar och nackdelar är väl beskrivna och ekonomiskt kvantifierade. 

Småföretagarnas Riksförbund saknar en beräkning av kostnaderna för det förväntade administrativa 

merarbetet i konsekvensanalysen för mindre företag 5.2.1.    

Förbundet anser att utgångspunkten att alla grupper på arbetsmarknaden ska hanteras lika är en 

princip som ska gälla.  Tyvärr noterar förbundet att denna princip inte är gällande beträffande 

gruppen egenföretagare. I avsnittet Konsekvenser Egenföretagare har arbetsgruppen inte funnit skäl 

att egenföretagare ska omfattas av förslaget då egenföretagare kan välja vilken självrisk de önskar i 

sjukförsäkringen. I den nyligen publicerad rapporten från Småföretagarnas Riksförbund Otryggare 

kan ingen vara – så drabbas småföretagare i sjuk- och föräldraförsäkringen framgår det i en 

enkätundersökning att kunskapen om valmöjligheten att göra ett aktivt val i sjukförsäkringen är 

väldigt låg. Endast en tredjedel av de tillfrågade egenföretagarna hade gjort ett aktivt val och därför 

hade 40 procent av de tillfrågade en grundkarens på 7 dagar. Endast cirka 20 % hade valt 1 

karensdag. Denna okunskap medför att alla grupper inte hanteras lika och därför borde 1 karensdag 

vara standard för alla oavsett företagsform. Det skulle även innebära att 55-års regeln försvinner. Om 

alla har 1 karensdag så behöver ingen falla igenom skyddsnätet den dagen han/hon fyller 55 år. För 

likabehandling gäller även att den beräknade årsarbetstiden gäller lika för anställda som för 

egenföretagare. 

Småföretagarnas Riksförbund föreslår att i samband med ett införande av karensavdrag så ändras 

karensen för alla företagare, oavsett företagsform, till 1 dag. 

I detta ärende har förbundsordföranden Anne A Marbrandt beslutat och näringspolitisk samordnare 

Mattias Andersson varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Anne A Marbrandt  

Förbundsordförande 


