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Nya regler, sjuk hela veckan 
Månadslön  30 000 
Sjukavdrag 190107-19011 1 40 h -173,08 -6923,20
Sjuklön 190107-190111 40 h 138,46 5538,40
Karenstillfälle  190107-190107 
Karensavdrag  190107-190107 8 h -138,46 -1107,68
Bruttolön  27 507,52

Nya regler, sjuk del av dag 4 h (dag 1) och hel dag 8 h efterföljande dag (dag 2) 
Månadslön  30 000 
Sjukavdrag 190107-190108 12 h -173,08 -2076,96
Sjuklön 190107-190108 12 h 138,46 1661,52
Karenstillfälle 190107-190107 
Karensavdrag 190107-19010 7 4 h -138,46 -553,84
Karensavdrag 190108-190108 4 h -138,45 -553,84

Bruttolön   28 476,88 

Nya regler, sjuk del av dag 4 h 
Månadslön  30 000 
Sjukavdrag 190107-190107 4 h -173,08 -692,32
Sjuklön 190107-190107 4 h 138,46 553,84
Karenstillfälle  190107-190107 
Karensavdrag  190107-19010 7 4 h -138,46 -553,84

Bruttolön   29 307,68 

Nya regler, sjuk del av dag 4 h (dag 1), arbetar 3 dagar men återinsjuknar hel dag 8 h (dag 5) 
Månadslön  30 000 
Sjukavdrag 190107-190107 4 h -173,08 -692,32
Sjuklön 190107-190107 4 h 138,46 553,84
Karenstillfälle 190107-190107 
Karensavdrag 190107-19010 7 4 h -138,46 -553,84
Sjukavdrag  190111-190111 8 h -173,08 -1384,64
Sjuklön  190111-190111 8 h 138,46 1107,68
Karensavdrag 190111-190111 4 h -138,46 -553,84

Bruttolön   28 476,88 
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Vad kommer se annorlunda ut på lönespecifikationen? 

Sjuklön betalas numera ut from dag 1 vilket innebär att på lönespecifikationen kommer det vara två rader 
med avdrag gällande dag 1, sjukavdrag och karensavdrag. Detta för att dag 1 (karenstillfället) precis som 
tidigare inte är en betald dag. 

Om man är sjuk del av dag och fortsätter att vara sjuk flera dagar inom samma sjukperiod kommer 
karensavdraget fördelas på flera dagar så att det totalt dras av 20% av en genomsnittlig sjuklön (beräknat 
på en kalendervecka). 

Om man har oregelbunden arbetstid under en kalendervecka kommer avdraget alltid vara 1/5 av 
veckoarbetstiden. 
Ex om veckoarbetstiden är 40 h fördelat som nedan, då blir karensavdraget 8 h oavsett vilken dag i veckan 
man blir sjuk eftersom 40 h/5 dagar = 8 h 

Måndag 10 h 
Tisdag 6 h 
Onsdag 8 h 
Torsdag 10 h 
Fredag 6 h 

Nya regler, sjuk hela veckan (oregelbunden arbetstid) 
Månadslön  30 000 
Sjukavdrag 190107-190111 40 h -173,08 -6923,20
Sjuklön 190107-190111 40 h 138,46 5538,40
Karenstillfälle 190107-190107 
Karensavdrag 190107-19010 7 8 h -138,46 -1107,68

Bruttolön   27 507,52 

För anställda som arbetar oregelbundet där det saknas en tydlig avtalad tjänstgöringsgrad eller schema gör 
man en bedömning av hur mycket den anställde skulle ha arbetat i genomsnitt en vecka. För att få fram en 
genomsnittsberäkning kan en historisk tidsperiod på en till tre månader behövas för att få fram ett rättvist 
underlag.  

För de företag som har eller följer ett befintligt kollektivavtal så gäller de regler som varje förbund har 
avtalat om, tolkningen av beräkningen av karensavdrag kan se olika ut mellan de olika kollektivavtalen och 
mellan olika arbetsgivare. Mer information finns på Fackförbundens hemsidor. 

Uppstår det frågor och funderingar kring detta är ni varmt välkomna att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 
Amesto Accounthouse AB 

https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/karensdagen-ersatts-av-ett-karensavdrag



