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Karenstid för egenföretagare m.m.  
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(diarienummer S2012/1653/SF) 

Sammanfattning 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har inga synpunkter på de 

lämnade förslagen, men vill ändå passa på att göra vissa förtydliganden 

gällande förslaget om att ge egenföretagare möjligheten att välja en 

karenstid på 1 dag, avsnitt 4.1. 

En möjlighet att välja en karenstid på 1 dag 

ISF delar arbetsgruppens uppfattning om att det inte vore ändamålsenligt 

att införa ytterligare alternativa karenstider. Däremot ser ISF inget problem 

med att ha många karenstidsalternativ i sig, givet valfrihet om 

sjukförsäkringens omfattning. Detta gäller dock under förutsättning att 

Försäkringskassan beräknar sjukförsäkringsavgiften socialförsäkrings-

mässigt, det vill säga enhetligt utifrån hela kollektivet som omfattas av 

försäkringen. 

I ISF-rapport 2012:8 Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare 

noteras att Försäkringskassans nuvarande beräkningsmodell för 

fastställandet av sjukförsäkringsavgift resulterar i större avgiftsminskningar 

för egenföretagare med 30, 60 och 90 karensdagar än vad man kan 

förvänta sig utifrån regleringen i 3 kap. 17 § socialavgiftslagen. Dessa 

egenföretagare fick år 2012 stora sänkningar av sjukförsäkringsavgiften 

jämfört med år 2011. ISF har i den nämnda rapporten uppmanat 

Försäkringskassan att förtydliga hur de motiverar ett sådant 

beräkningssätt. Socialavgiftslagen medger inte någon riskdifferentiering, 

men av Försäkringskassans beräkningsunderlag1 att döma förefaller det 

som att Försäkringskassan ändå har tillämpat en sådan riskdifferentiering. 

Vid tillämpning av riskdifferentiering kan många alternativa karenstider 

vara ett problem.2 

                                                
1 Försäkringskassan (2011): Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för 

beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2012, dnr 64581-2011, 9 november 2011. 

2 För mer detaljerad beskrivning av egenföretagarnas valfrihet om karenstid och vilken inverkan 

denna har på sjukfrånvaron, se ISF (2012): Sjukfrånvaro och vård av barn bland företagare – en 

analys av utvecklingen under 2000-talet, Rapport 2012:8, s. 26–32, 53–59, 67–72 och 90–93.  
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ISF utgår slutligen ifrån att arbetsgruppen med formuleringen att 

nyttjandet av sjukpenningförsäkringen under fler dagar hos dem som valt 

en dags karenstid kommer att avspeglas i deras egenavgift, avser 

kostnaden för dag 2 till 7. De som väljer 1 karensdag har en mer 

omfattande försäkring än vad de med grundkarensen har, och det är 

endast den skillnaden som ska ligga till grund för skillnaden i egenavgift. 

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Per Molander. Niklas 
Österlund har varit föredragande. 
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