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Sjukavdrag för dig som månadsanställd 

 

Sjukavdrag vid sjukdom hel dag 
• Sjukavdrag görs för 1: a sjukdagen med aktuell månads daglön*din aktuella 

tjänstledighetsfaktor. 

• Sjuklön motsvarande 80 % av ovanstående avdrag betalas ut. 

• Karensavdrag görs med aktuell månads daglön*80 %*en faktor på 1,40.  

• Karensavdraget kan aldrig bli mer än sjuklönen. 

Exempel: 

Du arbetar 100% och har en månadslön på 25 000 kr, tjänstledighetsfaktor är 

1,40. Under mars månad blir du sjuk. Avdraget beräknas enligt nedan: 

 

Dagslön: 25 000 kr / 31 dagar = +806 kr 

Sjukavdrag: 806 * 1,40 tjänstledighetsfaktor = -1128 kr 

Sjuklön: 1128 *0,8 = +902 kr  

Karensavdrag: 806 * 80% * 1,4 = -902 kr  

 

Du kommer att få ett avdrag på 1128 kr för att du är sjuk en dag i mars.  

 

Fortsatt sjukdom vid nästkommande dag  
• Om du fortsätter att vara sjuk nästkommande dag görs sjukavdrag med ak-

tuell månads daglön*din aktuella tjänstledighetsfaktor. 

• Sjuklön motsvarande 80 % av ovanstående avdrag betalas ut. 

 
Exempel: 

Du arbetar 100% och har en månadslön på 25 000 kr, tjänstledighetsfaktor är 

1,40. Under mars månad blir du sjuk. Dag 2 till 14 beräknas ditt sjukavdrag en-

ligt nedan:  

 

Dagslön: 25 000 kr / 31 dagar = +806 kr  

Sjukavdrag: 806 kr * 1,40 = -1128 kr  

Sjuklön: 1128 kr * 0,8 = +902 kr  

 

Du kommer att få ett avdrag på 226 kr per dag.   
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Sjukavdrag del av dag  
• Sjukavdrag görs för 1: a sjukdagen med aktuell månads daglön*din aktuella 

tjänstledighetsfaktor*procent av frånvarotid. Exempelvis sjuk 4 timmar av 

ordinarie 8 timmar blir en omfattning på 0.50. 

• Sjuklön motsvarande 80 % av ovanstående avdrag betalas ut. 

• Karensavdrag görs med aktuell månads daglön*80 %*en faktor på 1,40.  

• Karensavdraget kan aldrig bli mer än sjuklönen. 

Exempel: 

Du arbetar 100% och har en månadslön på 25 000 kr, tjänstledighetsfaktor är 

1,40. Under mars månad blir du sjuk del av dag. Dagen då du insjuknar skulle 

du ha jobbat 8 timmar, men går hem efter 4 timmar. Avdraget beräknas enligt 

nedan: 

 

Dagslön: 25 000 kr / 31 dagar = +806 kr 

Sjukavdrag: 806 * 1,40 * 0,5 = -564 kr 

Sjuklön: 564*0,8 = +451 kr 

Karensavdrag: 806 * 0,8 * 1,40 = -902 kr 

Kvarvarande karens: 451 kr - 902 kr = -451 kr 

 

Du kommer att få ett avdrag på 564 kr för att du är sjuk del av dag i mars. Om 

du är frisk och åter i arbete nästkommande dag kommer inte kvarvarande ka-

rensavdrag att göras.  

 

Fortsatt sjukdom vid nästkommande dag efter sjukdom 
del av dag 
• Om du fortsätter att vara sjuk dag 2 kommer resten av karensavdraget som 

inte kunde dras på sjukdag 1 att dras, ett så kallat kvarvarande karensav-

drag.  

• Sjukavdrag görs med aktuell månads daglön*din aktuella tjänstledighets-

faktor. 

• Sjuklön motsvarande 80 % av ovanstående avdrag betalas ut 

Kvarvarande karensavdrag: 451kr – 902 kr = -451 kr 

Sjukavdrag: 806 kr * 1,40 = - 1128kr  

Sjuklön: 1128 kr * 0,8 = +902 kr  

 

Du kommer att få ett avdrag på 677kr  

 

 


