
 

Bästa Maud Olofsson, 

 

Nyligen kom regeringen med tio förslag om hur vi företagare ska bli mer trygga. Ett 

handlar om ”Längre karenstid i sjukförsäkringen och sänkt egenavgift för 

egenföretagare”. 

 

Idag har egenföretagare en karensdag. Ni vill öka karenstiden till sju dagar. I gengäld 

ska vår egenavgift sänkas med 0,74 procentenheter. Jag har funderat lite på hur detta 

ökar min trygghet. Om min lön uppgår till 25 000 kronor i månaden tjänar jag 2 220 

kronor om året på sänkningen av egenavgiften. Är det vad ni menar med ökad trygghet? 

 

Dagarna två till sju av en sjukdomsepisod går jag nu miste om sjukpenning från staten. 

Antag att min sjukpenning uppgår till 1 000 kronor om dagen. Det betyder att 

skattesänkningen räcker till två dagars förlorad sjukpenning. Om jag är sjuk i fyra dagar i 

rad under ett år förlorar jag på denna trygghetsreform. Samma sak om jag har två 

sjukdomsepisoder om tre respektive två dagar. Och får jag två rejäla förkylningar under 

året står det mig dyrt.  

 

När jag läser er proposition i ärendet – SOU 2008:89 Trygghetssystemen för företagare – 

blir jag lite klokare. Då visar det sig att syftet med reformen kanske inte var exakt att 

öka tryggheten för företagare, utan för staten. Staten misstänker nämligen att vi 

företagare fuskar. Ordet ”missbruk” förekommer 11 gånger i utredningen.  

 

Till exempel har utredningen noterat att företagare ofta är sjuka just sju dagar och antar 

att det beror på att det krävs läkarintyg för dag åtta. Socialförsäkringsutredningen 

citeras: ”överrepresentationen av antalet fall som varar i exakt sju dagar leder tanken till 

att sjukförsäkringen missbrukas”. Och utredningens egen insinuanta uppfattning är att 

”[det förefaller] egendomligt att omkring en tredjedel av alla egenföretagares sjukfall 

pågår i exakt sju dagar”.  

 

Varför låtsas regeringen att det handlar om trygghet för oss företagare? Och hur är det 

med anställdas sjukdomsfall under sjuklöneperioden? Struntar ni i det problemet 

eftersom det ändå inte är staten som betalar, utan vi arbetsgivare? 

 

Återinför frivilligheten att kunna välja kortare karenstider. 

 

Vänliga hälsningar 


