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Yttrande över SOU 2020:65 – 55 år och karensval 

Utredningens förslag  
 
För egenföretagare som driver enskild firma eller handelsbolag finns det idag en 
möjlighet att välja karenstid i sjukförsäkringen. Förvald karenstid är sju dagar, om 
inga ändringar görs, men det går även att välja kortare eller längre karens (1 dag, 
eller 14, 30, 60 eller 90 dagar) om egenföretagaren ansöker om det. För att välja 
den kortaste karenstiden, det vill säga en dag, krävs dock att den försäkrade är 
yngre än 55 år. 
 
I utredningen föreslås att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att 
kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort. Bedömningen görs 
även att det inte ska införas någon annan åldersgräns för att fritt kunna välja ka-
renstid i sjukförsäkringen. 
 
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 
 

Unionens kommentar till utredningens förslag 
 
Unionen tillstyrker förslaget i dess helhet.  
 
När förslaget om nuvarande karenstider lades fram var en av motiveringarna till att 
man ville öka valfriheten för egenföretagare. Såsom utredningen konstaterar är en 
stor del av dagens egenföretagare över 55 år. Unionen delar utredningens uppfatt-
ning att det står i motsatsförhållande att ha en lagstiftning som är tänkt att erbjuda 
en valfrihet för egenföretagare, samtidigt som en stor del av målgruppen, till följd 
av ålder, utesluts från den valfrihet reglerna är tänkta att erbjuda. 
 
Att det idag inte är möjligt att välja den kortaste karenstiden för personer som fyllt 
55 år framstår också som obefogat och ojämlikt i den aspekten att någon sådan ål-
dersdifferentiering inte finns för anställda.  
 
Avslutningsvis vill Unionen framhålla vikten av att regeringen ser över storleken 
på den kostnadsnedsättning som egenföretagare får vid val av en längre karenstid. 
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Såsom också konstateras av utredningen ger valet av karens liten effekt på egenav-
gifterna och speglar inte den risk egenföretagaren tar genom att välja en lång ka-
renstid.  
 
 

 
Peter Hellberg, 1:e vice ordförande, Unionen 
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