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SOU 2020:65 55 år och karensval 

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 

att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 

näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 

stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan.  

Förbundet har under lång tid påpekat behovet av att ta bort 55-årsregeln samt har vidare generellt 

verkat för att minska regelkrångel genom att ta bort regler som inte längre fyller den funktion de 

hade vid införandet. Det är därför glädjande att kunna ge bifall till utredningens förslag.  

En förutsättning för ett starkt företagsklimat är att ramverket som omgärdar företagandet har sin 

utgångspunkt i de små företagens verklighet. Den stora problematik som företagare upplever bygger 

på kombinationen av en stor mängd komplexa lagar och en många gånger svårbegriplig 

myndighetstillämpning av dessa. Att göra regelverken begripliga för de som är satta att följa dem ges 

ingen prioritet   

Frågan om 55 år och karensval är ett typexempel på en lagstiftning som kanske fyllde sin funktion vid 

införandet 1955, men som i dagens sammanhang följt med av bara farten vid förändringar i 

sjukförsäkringssystemet. Detta utan någon reflektion över om denna regel är nödvändig ur någon 

aspekt, allra minst ur ett företagsfrämjande perspektiv.  

Småföretagarnas Riksförbund ser därför slopandet av 55 års-gränsen som ett mycket viktigt 

principiellt förslag då det visar att det är fullt möjligt att plocka bort en regel utan att ersätta den 

med någon annan. Att det sedan tagit 66 år innan denna gräns omprövats självständigt kan tyckas 

vara svårt att förstå.  

Låt detta exempel utgöra ett bevis för att det finns behov av ett system med solnedgångsklausuler 

inom svensk lagstiftning. Ett sådant system innebär att regler ständigt utvärderas och enkelt kan 

avskaffas om de visar sig föråldrade, eller om de bedöms medföra större nackdelar än fördelar. Hade 

en sådan klausul varit införd i lagstiftning som berör företagande, skulle troligtvis 55 års-regeln för 

länge sedan varit bortplockad.  

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn   Mattias Andersson 

Förbundsordförande  Styrelseledamot 
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