


MEDLEMSENKÄT

VAD TYCKER MEDLEMMARNA 
OM PRIVAT 
SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING
Företagarförbundet Fria Företagare 
genomförde under november en 
undersökning bland medlemmarna 
om privat sjukvårdsförsäkring 



Har du och /eller dina anställda privat sjukvårdsförsäkring tecknad av företaget?
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Ägare Nyckelpersoner Alla ingen

83% 
AV SMÅFÖRETAGARNA HAR 

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR NÅGON  
ELLER ALLA PÅ FÖRETAGET



Vad var anledningen till att du tecknade en sjukvårdsförsäkring på dig och/eller dina 
anställda?
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Företaget är beroende av att jag kan komma tillbaks snabbt vid sjukdom eller olycka.
Företaget är beroende av att mina nyckelpersoner kommer tillbaks snabbt i arbete.
Företaget är beroende av att alla anställda kommer tillbaks snabbt i arbete.
Det är en förmån som jag unnar mig som ägare.
Det är en förmån som jag vill erbjuda nyckelpersoner på företaget.
Det är en förmån jag vill erbjuda alla på företaget.
Annan anledning

84% 
HAR TECKNAT SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 

FÖR ATT KUNNA FÅ TILLBAKS SIN 
PERSONAL SNABBT I ARBETE



Konsekvenser Vad tror du händer om sjukvårdsförsäkringen blir dyrare för 
småföretagarna och deras anställda?
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Inget alls.
Färre tecknar försäkringen - längre sjukfrånvaro.
Längre sjukfrånvaro - sämre lönsamhet.
Längre sjukfrånvaro - risk för konkurser för småföretagare.
Svårare att attrahera medarbetare när förmåner försämras.
Mindre klyftor i samhället.
Försämrad privat sjukvård - längre köer i den offentliga sjukvården.
Mindre kapacitet i privat sjukvård - mer resurser till den offentliga sjukvården.
Mer skatteintäkter - som kan förbättra välfärden
Annan

56% 
TROR ATT SJUKFRÅNVARON 
KOMMER ATT BLI LÄNGRE



I Framtiden  Om sjukvårdsförsäkringen kommer att beskattas enligt förslaget, 
kommer du fortsätta ha den själv och erbjuda dina anställda den?
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Jag kommer att ha den själv.
Jag kommer fortsätta erbjuda mina anställda den, men de kommer att få betala skatten själva.
Jag kommer erbjuda den och höja de anställdas lön så de blir opåverkade av beskattningen.
Nej, jag kommer att säga upp den för mina anställda.
Nej, jag kommer säga upp den för både mig och mina anställda.

1AV 4 
KOMMER ATT SÄGA UPP FÖRSÄKRINGEN



Företagarförbundet Fria Företagare är en ideell och partipolitiskt obunden organisation, som 
sedan 1936 arbetar för att göra det bättre, enklare och tryggare att starta och driva samt 
utveckla småföretag i Sverige. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagarnas 
roll samt betydelse i samhällsutvecklingen och för tillväxten är kärnan i vår verksamhet. 
Därutöver levererar vi kvalificerade förmåner och tjänster till våra medlemmar

FÖRETAGARFÖRBUNDET  
FRIA FÖRETAGARE

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes under november månad via mailenkät till Företagarförbundets 
medlemspanel. Totalt mottog 4040 panelmedlemmar enkäten och 16,1 % av mottagarna 
svarade på enkäten. 


