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Kammarrätten om underlag för SGI 

Kammarrätten tog hänsyn till de underlag sökande presenterade som stöd till att berättigas SGI, trots 

att vägledning (till dess) saknades. Sökande presenterade revisorsintyg, affärsplan och budget, detta 

sammantaget till övriga omständigheter ledde till framgång i kammarrätten Stockholm. 

Försäkringkassans resonemang 

En förutsättning för att kunna få sjukpenning är att du har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Vid tidpunkten då du insjuknade och ansökte om sjukpenning hade du börjat att arbeta i ditt 

aktiebolag. Det innebär att SGI-skyddet enligt tremånadersregeln inte går att tillämpa. Den 

skyddsbestämmelsen gäller endast om man avbryter sitt arbete helt och alltså inte arbetar något alls. 

Eftersom tremånadersregeh inte är tillämplig har du inte rätt att behålla din tidigare SGI från 

anställningen som upphörde den XX. Du arbetar i eget aktiebolag beräknas din SGI på den faktiska 

lön som du tar ut från aktiebolaget. Du har uppgett att uppstartskostnaderna överstigit intäkterna och 

att du därför inte tagit ut någon lön.  

Du har inte heller kunnat arbeta i den utsträckning som du hade hoppats på. Eftersom du inte tagit ut 

någon lön från aktiebolaget finns inga inkomster av eget arbete som kan ligga till grund för beräkning 

av en ny SGI. Utifrån de uppgifter du inkommit med saknas därmed förutsättningar för att fastställa 

en SGI. Försäkringskassan har vid omprövning gått igenom ditt ärende på nytt och tagit del av de 

synpunkter du har framfört men finner inget skäl att ändra beslutet. Det tidigare beslutet om att du 

inte har rätt till någon SGI kvarstår därför. Det innebär att du inte kan få sjukpenning för perioden 

XX. SGI ska inte sänkas om man avbryter sitt arbete helt under högst tre månader i följd. 

Förvaltningsrättens resonemang 

Av socialförsäkringsbalken framgår att SGI-skydd gäller under högst tre månader i följd för en 

försäkrad som avbryter sitt förvärvsarbete, oavsett om avsikten är att förvärvsavbrottet ska pågå 

längre tid. En grundförutsättning för att reglerna om SGI-skydd ska bli tillämpliga är därmed att det 

har skett ett avbrott i förvärvsarbete.  Av utredningen i målet framgår att AA avslutade sin anställning 

den xx och påbörjade arbete i eget aktiebolag den xx 2017. Eftersom AA inom tre månader från att 

hennes tidigare anställning avslutades påbörjade ett nytt förvärvsarbete som kan ligga till grund för en 

ny SGI omfattas hon inte av SGI-skydd från hennes tidigare anställning. Förvaltningsrätten finner 

därför att reglerna om SGI-skydd inte kan tillämpas i fråga om AAs tidigare anställning som inte heller 

kan ligga till grund för fastställande av hennes SGI. 

Kammarrätten 

AA yrkar att hon ska förklaras berättigad till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och sjukpenning 

från och med den xx 2017 och anför bl.a. följande. Bedömningen av SGI är framåtsyftande och tar 

sikte på den försäkrades framtida inkomster. Även om det i lag och förarbeten saknas närmare 

vägledning i frågan om vilket underlag som krävs för att beräkna SGI bör det krävas att den 
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försäkrade kan visa att denne haft fog för sitt antagande att den anmälda inkomsten kommer att 

förverkligas. Det är således inte, som förvaltningsrätten har påstått, den lön som den försäkrade tar ut 

ur sitt bolag som är avgörande vid bedömningen. Istället är det den lön den försäkrade kan antas 

komma att ta ut som ska läggas till grund för bedömningen. 

Kammarrätten resonerar 

Enligt 25 kap. 2 § SFB är SGI den årliga inkomst i pengar som en försäkrad kan antas komma att tills 

vidare få för eget arbete antingen som inkomst av anställning eller som inkomst av annat 

förvärvsarbete. Av 25 kap. 8 § SFB framgår att inkomst av näringsverksamhet ska räknas som inkomst 

av annat förvärvsarbete. När en egen företagare driver sin verksamhet i form av ett aktiebolag och 

själv är anställd i aktiebolaget, jämställs företagaren med en anställd arbetstagare i SGI-hänseende. Det 

innebär att företagarens SGI i första hand kommer att grundas på den lön som han eller hon tar ut 

från aktiebolaget.  

Bedömningen av SGI är dock framåtsyftande och tar sikte på den försäkrades framtida inkomster. 

Förarbetena till bestämmelsen ger ingen närmare vägledning i frågan om vilket underlag som krävs för 

en sådan prognos och anger inte heller att särskilda villkor i detta hänseende ska gälla om den 

försäkrade är egenföretagare eller arbetar i ett fåmansägt bolag. Det bör dock krävas att en försäkrad 

som är egenföretagare, om denne inte tagit ut någon lön i sitt aktiebolag, på annat sätt kan visa att 

denne haft fog för sitt antagande att denne skulle komma att få den anmälda inkomsten. Detta kan t. 

ex. ske genom en redogörelse för hur den anmälda årsinkomsten har beräknats eller genom avtal eller 

intyg från kunder. 

Vid tidpunkten för sitt insjuknande hade AA arbetat i det egna nystartade aktiebolaget i ca sju veckor. 

Det är enligt kammarrättens mening inte anmärkningsvärt att AA inte tagit ut någon lön i aktiebolaget 

efter denna korta tid. Frågan är då om AA på annat sätt har visat att hon haft fog för sitt antagande att 

hon skulle komma att fa den anmälda inkomsten.  

AA har lämnat in affärsplan, budget och ett revisorsintyg. Affärsplanen och budgeten är dock relativt 

allmänt hållna och kan inte ensamma ligga till grund för ett sådant antagande. Vad gäller det 

åberopade revisorsintyget från den xx 2018 så anges bl.a. att xx AB fram till sista november (2018) 

redovisat ett resultat efter finansiella poster uppgående till ca zz kr och att detta innebär att det 

bedöms som möjligt för AA att ta ut en ytterligare bruttolön om ca zz kr för perioden, vilket 

motsvarar en månadslön om zz kr per månad. De uppgifter som AA har lämnat om hur hon har 

beräknat sin framtida inkomst framstår mot bakgrund av hennes tidigare långa erfarenhet av den 

bransch i vilken hon startat sitt bolag och hennes kontaktnät inom samma bransch som trovärdiga.  

Kammarrätten ger sökande rätt till SGI 

Med hänsyn till detta finner kammarrätten att AA får anses ha visat att hon kan antas komma att få en 

årlig inkomst i pengar för eget arbete från sitt aktiebolag från den zz 2017 och hon har därmed rätt till 

SGI från och med detta datum. 


