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REMISSVAR  
 
55 år och karensval (SOU 2020:65) 
 
Förslaget i sammandrag 
Utredningen föreslår att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för 
möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas 
bort för en försäkrad med inkomst av annat förvärvsarbete och som 
betalar egenavgifter. Några övergångsbestämmelser föreslås inte.  
 
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 
 
Sacos ställningstagande  
Idag har egenföretagare en grundläggande karenstid på sju dagar. 
Möjlighet finns dock att välja en alternativ karenstid på 1, 7, 14, 30, 60 
eller 90 dagar. Men om företagaren inte gör något aktivt val så blir alltså 
karenstiden 7 dagar. Det visar sig också att närmare 90 procent av alla 
egenföretagare med aktiv näringsverksamhet har 7 dagars karenstid. 
Endast ett fåtal har valt fler än 7 dagars karenstid trots att egenavgiften 
blir lägre. En viktig orsak till det skulle kunna vara att en längre karenstid 
endast sänker egenavgiften marginellt och att kostnadsbesparingen 
därför blir förhållandevis liten. 

 
När egenföretagare blir 55 år upphör möjligheten att själv välja ett lägre 
antal dagar i karenstid enligt dagens regler. Orsaken till att åldersgränsen 
finns har sin grund i ett regelverk som sedan länge har förändrats. Regeln 
har i princip inte omprövats sedan 1950-talet, samtidigt som demografin 
har förändrats och genomsnittsålder för just egenföretagare är högre än 
genomsnittet. Den största andelen etablerade företagare finns idag bland 
dem som är över 54 år (SOU 2019:41). Det finns därför all anledning att 
se över reglerna så att de bättre passar dagens förutsättningar.  
 
Idag framstår åldersgränsen som godtycklig och innebär att en allt större 
grupp egenföretagare förhindras att sänka sin karenstid. I ljuset av att de 
nuvarande karenstiderna motiverades med att egenföretagare skulle få 
en ökad valfrihet så innebär åldersgränsen snarare en begränsning i det 
avseendet. Saco instämmer med utredningens bedömning om att det är 
rimligt att helt slopa åldersgränsen snarare än att höja den. Saco 
tillstryker därför förslaget.    
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