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SJUKLÖN OCH 
SMÅFÖRETAGARE 
Sju av tio småföretagare har aldrig sjukanmält sig trots att de varit sjuka.  
ytterligare 12,5 procent har aldrig varit sjuka alls och borta från jobbet. Man kan konstatera att 
småföretagare är en skara som inte utnyttjar sjukförsäkringen i onödan…  
72 procent av småföretagarna anser att det är besvärligt  att administrera sjuklön.   
Sex av tio arbetar på kvällar och helger med administration av sjuklön. Och endast 25 
procent klarar av att sköta det lite snabbt och enkelt. för resten är det en tidsödande syssla 
som inte ligger för dem.  
37 procent av småföretagarna hade ingen aning om att de får tillbaka större delen av 
sjuklönen i efterhand. 27 procent visste om det men ansåg att det inte är rätt att de skall låna 
ut pengarna till staten i uppemot ett år. Eftersom 37 procent inte vet om att de får tillbaks 
pengar och över 70 procent låter bli att sjukanmäla sig trots att de är sjuka så utgör dessa 
småföretagare en verkligt lönsam skara medborgare för landet sett ur den aspekten.



Enmansföretag eller fler anställda

Jag har flera anställda
73 %

jag är ensam anställd
27 %

73% AV 
SMÅFÖRETAGEN 
HAR ANSTÄLLDA 



Har du sjukanmält dig själv någon gång?

JA

NEJ - JAG HAR ALDRIG VARIT SJUK

NEJ - JAG HAR VARIT SJUK MEN INTE SJUKANMÄLT MIG

18 % 35 % 53 % 70 %

7 AV 10 
SMÅFÖRETAGARE  
HAR ALDRIG SJUKANMÄLT SIG



Hur upplever du administrationen runt sjuklöneersättning för dig som 
småföretagare?

MYCKET BESVÄRLIG

BESVÄRLIGT

VARKEN BESVÄRLIGT ELLER ENKELT

ENKELT

SUPERENKELT

13 % 25 % 38 % 50 %72 PROCENT  
ANSER ÄTT DET ÄR BESVÄRLIGT ELLER MYCKET 

BESVÄRLIGT ATT ADMINISTRERA SJUKLÖN



Hur lång tid uppskattar du att administrationen tar vid varje tillfälle?

13 %

25 %

38 %

50 %

10 MIN ELLER MINDRE CA 30 MIN CA 60 MIN TVÅ TIMMAR
TRE TIMMAR ELLER MER

ENDAST 25% 
KLARAR ATT SKÖTA 
SJUKLÖNEN SNABBT 



Hinner du med administrationen på ordinarie arbetstid? eller när sköter du 
sjukanmälningar?

JAG KLARAR DET PÅ VANLIG "KONTORSTID/ARBETSTID"

JAG TAR HAND OM DET PÅ KVÄLLEN.

JAG SITTER MED DET UNDER HELGEN PÅ "LEDIG" TID

ÖVRIGT

10 % 20 % 30 % 40 %

NÄSTAN 6 AV 10 
SKÖTER SJUKLÖNEN PÅ KVÄLLAR OCH HELGER



Vad gör du som arbetsgivare för dina medarbetares hälsa??

ERBJUDER "FRISKVÅRDSPENG"

ERBJUDER DEM ANDRA HÄLSOFRÄMJANDE FÖRMÅNER

ANDRA INSATSER FÖR ATT MINSKA SJUKFRÅNVARO

13 % 25 % 38 % 50 %



Känner du till att företaget får återbetalning av sjuklönekostnader upp till en viss 
nivå? (Försäkringskassan betalar ut årsvis)

10 %

19 %

29 %

38 %

JAJA, MEN DET ÄR INTE RÄTT ATT JAG SKALL LÅNA UT DESSA PENGAR TILL STATEN.NEJ DET VISSTE JAG INTE - TACK FÖR TIPSET!Ja
Ja, men det är inte rätt att jag skall låna ut dessa pengar till staten.
Nej det visste jag inte - tack för tipset!

37% 
VISSTE INTE 
ATT DE FÅR 
TILLBAKS 
SJUKLÖN 
ÅRLIGEN.



HUR SKULLE DU VILJA FÖRÄNDRA SJUKLÖNESYSTEMET I FRAMTIDEN?

REFORMERA SJUKLÖNESYSTEMET

”samma villkor för företagare som anställda”

”Små företag upp till 10 anställda borde slippa 
betala då det slår väldigt hårt ekonomiskt, när en 
eller flera är sjukskrivna så sitter
man på kostnaderna utan att få någon inkomst!”

”Först och främst gör det begripligt och 
lättanvänd!”

”Statligt bidrag som går till företag men som är 
låsta och måste betalas ut till medarbetare som 
haft låg frånvaro.”

”Viktigt att personalen på Försäkringskassan är 
utbildade i hur olika företagsformer fungerar, så de 
inte slår på bromsen så fort de hör att man är 
egenföretagare”

”Fler karensdagar”

”Försäkringskassan skulle sköta allt”

”skötas av försäkringskassan ”

”låt FK handlägga det ”

”Ansvaret ska ligga på staten i större utsträckning. Är 
inte rimligt att små och medelstora företag ska 
"drabbas" så hårt som vi gör idag”

”Att den enskilde anmäler till FK ochfår sin ersättning 
därifrån direkt. Kan inte vara rätt att företagen ska 
betala fritidsolyckor”

Göra det enklare vid uträkning av sjuklöneavdrag



HUR SKULLE DU VILJA FÖRÄNDRA SJUKLÖNESYSTEMET I FRAMTIDEN?

REFORMERA SJUKLÖNESYSTEMET

”Låt F-kassan sköta det fullt ut”

”Att arbetsgivaren betala max 1 vecka 
sjukfrånvaro”

”Kortare återbetalningstid, förenklad 
anmälan....borde gå att fixa med en app”

”Sjuklön skulle betalas av försäkringskassan dag 
1”

”Försäkringskassan; staten har sjuklöneansvar 
från dag 1”

”Låt FK sköta allt”

”Ta bort sjuklöneavgiften för microfirmor”

”Eftersom det redan idag redovisas vid 
månadsredovisningen till skatteverket borde det gå att 
finansiellt hanteras den vägen och hanteras vid den 
slutliga deklarationen”

”Inför 1 karensdag för anställda. skippa arbetsgivarens 
skyldighet att betala lön de första sjukdagarna. ”

”Ta bort arbetsgivareansvaret helt ”

”Försäkringskassan borde sköta både betalning och 
administration”

”Göra det enklare och mindre pappersarbete”

K”orta ner tiden betydligt vad företaget ska ansvara för, 
i alla fall för oss som är småbolag”



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

OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes av Företagarförbundet Fria Företagare under Juli månad via 
mailenkät till Företagarförbundet Fria Företagares medlemspanel. Totalt mottog 4389 
panelmedlemmar enkäten och  (8%) av mottagarna svarade på enkäten. 


