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SMÅFÖRETAGARE – ÖKA DIN PENSION
Guide för dig som driver eget



Kära småföretagare – och kollega!
Det här är din bok och jag hoppas att du ska få glädje av den. Jag är själv småföretagare  
sedan många år tillbaka och vi är en grupp som lätt glöms bort. Vi jobbar på men får  
sällan uppmärksamhet. 

Jag har skrivit den här boken för att du ska få hjälp med att planera din pension. För även 
om du har fullt upp med att driva ditt företag så behöver du tänka framåt. Att kompensera 
för den tjänstepension som de flesta anställda får via sin arbetsgivare är viktigt. Oavsett 
om vi är hudterapeuter, helikopterförare, byggjobbare, IT-konsulter, journalister eller  
yrkesfiskare – som Anna på omslaget – så har vi samma lagar och regler att förhålla oss 
till.

Här kan du läsa om olika pensionslösningar men även hur du kan spara utan att det är 
öronmärkt för pensionen. Det sistnämnda kan vara bra om du är nystartad, men även  
när företaget är mer lönsamt och faktiskt i alla skeden av företagandet.

God läsning!

ANNA BJÖRE
Frilansjournalist och författare med ekonomi som specialområde

Tack till alla medverkande småföretagare i boken.
Tack till advokat Sofia Kolmodin och auktoriserad revisor Stefan Bengtsson för goda råd.
Tack till Minpension, Länsförsäkringar och Konsumenternas Försäkringsbyrå som nappade på min bokidé.
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DET VIKTIGASTE ATT VETA

Pensionen  
på fem röda

Vill du sedan spara mera eller på annat 
sätt än i ett vanligt sparkonto – räntan är  
i skrivande stund låg – läs vidare i boken.  
Här finns tips om hur du kan göra och tänka 
som kan plussa på din pension mer än om  
du enbart sparar på ett vanligt konto.

Har du inte tid att läsa mer än det här kapitlet just nu? Här är det viktigaste att veta.  

För även om vi har ett finmaskigt socialt skyddsnät i Sverige så har det glipor. Ett hål  

är tjänstepensionen till dig som driver eget. Du har ingen – om du inte gör något själv  

för att få den, vill säga.

De anställdas tjänstepension betyder mycket för storleken på  
den framtida pensionen. Ibland kan det röra sig om uppemot  
hälften av pensionen. Så du som driver eget företag vill inte missa  
att spara till en egen ”tjänstepension” och på ditt eget sätt. 

Börja nu.  Så här täpper du till pensionshålet och skaffar dig en  
ekonomiskt tryggare pensionstillvaro:

Ta ut vit lön/överskott* ur företaget. När du betalar sociala avgifter/
egenavgifter går en del av dem till din inkomst- och premiepension. 
Det är en del av den allmänna pensionen som visas i det orange 
kuvertet. På lön från aktiebolaget, eller överskott i firman om du är 
enskild näringsidkare, upp till ett tak på (2018) drygt 41 000 kronor 
i månaden före skatt eller knappt 500 000 kronor per år tjänar du in 
till den. Den är grunden som du inte vill vara utan.

Kompensera för din uteblivna tjänstepension. Läs i tabellen här intill. 
Titta på lönen som motsvarar din inkomst och se hur mycket du 
behöver spara extra varje månad för att få en inbetalning som mot-
svarar en anställds tjänstepensionsinbetalning. 

Öppna ett sparkonto  och gör en automatisk överföring av summan 
till det.

Klart! Nu kan du pusta ut.

Så här mycket behöver du spara  
för att det ska motsvara den  
tjänste pensions inbetalning som  
de flesta anställda får.

   25 000 kr i lön: 1 125 kr / mån   

   35 000 kr i lön: 1 575 kr / mån   

   45 000 kr i lön: 3 800 kr / mån   

Spara själv

Arbetsgivare med kollektivavtal sätter 
av cirka 4,5 procent av de anställdas lön 
upp till den högsta pensionsgrundande 
inkomsten* som är 504 375kr/år (468 750kr/
år efter avdrag för allmän pensionsavgift) 
till tjänstepensionen, och 30 procent på 
lön över det. 

* Överskott är det som enskilda näringsidkare betalar skatt och egenavgifter på.

*  Inkomstnivåer att ha koll på som företagare  
år 2018, läs mer på sidan 57.
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MELANIE ROOS är höggravid med sitt 
första barn. Hennes nya liv i magen kan 
teoretiskt, enligt forskarna, leva tills hen  
blir 150 år. 

Hur länge tror du att du lever? Räcker  
pensionen till det du vill göra under de 
åren? 

Om inte, läs vidare hur du kan planera  
pensionen så att livet efter arbetslivet  
blir så bra som möjligt – utefter dina  
förutsättningar och drömmar.

DET VIKTIGASTE ATT VETA
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DÄRFÖR SKA DU SPARA

Så stor blir skillnaden
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DÄRFÖR SKA DU SPARA

Din pension är inte som andras när du driver eget.  

Utan tjänstepension kan det bli magert som pensionär. 

Inkomstpensionen räcker föga och du behöver spara 

själv. Så här stor blir skillnaden om du sparar eller inte.

Se bara på Mauritz Näsman, 24 år, och Lisa Nilsson, 24 år. De är 
båda nyutbildade frisörer. Mauritz är anställd medan Lisa har eget 
företag. 

Om de har en ingångslön respektive ett överskott i firman på 
25 000 kronor och jobbar i 40 år, tills de är 65 år, utan att göra 
något extra för sin pension blir skillnaden i pension stor för dem. 
Mauritz får 4 700 kronor mer per månad före skatt än Lisa som  
driver eget – om hon inte sparar själv till sin pension. Lever de  
i 20 år efter pensioneringen blir det nästan 1 128 000 kronor  
sammanlagt.

Men om du pratar pension med en företagare som fortfarande har 
många år kvar i yrkeslivet så är det troligt att han eller hon börjar 
flacka med blicken. Att driva eget kräver koll på så mycket – inte 
bara själva verksamheten utan även administration och personal,  
i de fall man har anställda. 

Att därutöver planera för pensionen och sätta av pengar till den, 
det är det långt ifrån alla som gör. Men gör det. Och gör det nu. 
Det är inte svårt alls, faktiskt. 

På sidan 6 ser du hur mycket du kan behöva spara varje månad för 
att få motsvarande den pensionsavsättning som en anställd får till 
sin tjänstepension. För det är tjänstepensionen som är stötestenen 
för dig som driver eget. Du har ingen, i alla fall inte per automatik. 

Är du däremot anställd så har du i nio fall av tio en arbets givare 
som sätter av pengar till din tjänstepension. Det blir många 
tusenlappar på ett år och eftersom spartiden är lång så betyder 
placeringen av pengarna – och därmed ränta-på-ränta effekten  
– mycket.

Lisa Nilsson har enskild firma. Per Groth, i mitten, 
har aktiebolag. Mauritz Näsman är anställd. Alla 
tre måste se till att ha tjänstepension eller motsva
rande. Anställde Mauritz har det via anställningen 
men företagarna Lisa och Per måste spara själva. 
Annars blir pensionen liten. 

9



Hon började arbeta på salongen vid årsskiftet, efter att ha 
flyttat från hemstaden Arboga. En ny utmaning lockade 
och hon tog steget att byta både stad och arbetsplats.

Hur mycket lön/överskott hon kan ta ut varje månad 
varierar ganska mycket i nuläget. Det tar ju ett tag att bli 
inarbetad och bygga en kundkrets. När hon blivit mer 
varm i kläderna lär omsättningen i hennes företag öka. 

– Det kan handla om allt mellan 15 000 och 25 000 
kronor efter skatt varje månad som jag får ut, säger hon. 

Lisa har absolut tänkt på pensionen men hon har inte 
börjat spara till den ännu.

– Jag var på banken och fick en offert med ett helt 
paket med försäkringar och pensionssparande. Men jag 
tyckte inte det var så bra, så jag nappade inte, säger hon.

Hon ska börja spara men hon vill avvakta tills hon 
har fått ordentlig snurr på företaget. Det blir förmodligen 
några hundralappar i pensionssparande i månaden till 
att börja med. Men så småningom hoppas hon att hon 
ska ha sparat så pass mycket att hon har friheten att sluta 
jobba före 65 års ålder, om hon vill det.

– Jobbet är roligt och jag vill inte sitta och rulla tum
marna, utan skulle tänka mig att jobba tills jag är 85 år. 
Men det sliter fysiskt. Det skulle kännas skönt att veta att 
man har råd att sluta tidigare om det behövs, säger hon.

Fick ni information om pension när du gick frisör
utbildningen?

– Nej, vi lärde oss inget sånt. Men jag sköter min bok
föring själv och sedan lämnar jag den till min revisor. Jag 
har kunnig backup där och de hjälper mig med bokslut, 
deklaration och allt det där.

DÄRFÖR SKA DU SPARA

Lisa Nilsson jobbar i en frisersalong  
i Stockholm där hon har en hyrstol. Hon  
är egen företagare med enskild firma.  
Pensionssparar gör hon inte än, men  
hon vet att det behövs.

Hon behöver spara själv

Lisa Nilsson ska sätta igång och spara  

när omsättningen ökar i hennes företag.
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Mauritz Näsman är anställd i en frisörkedja 
med kollektivavtal. Därför behöver han inte 
bekymra sig om tjänstepensionen. Hans  
arbetsgivare betalar in till den.

Precis om Lisa har Mauritz tagit gesällbrev efter sin 
frisörutbildning och praktik. Det tog han i februari 2014. 
Anställd har han varit sedan hösten före.

– Jag brukar ha en lön på cirka 28 000 och uppåt före 
skatt. Ju mer jag jobbar, desto mer tjänar jag, säger han.

Men även om han är anställd så har han ingen fast 
månadslön.

– Jag har en grundlön på cirka 11 000 kronor och se
dan läggs provision och övertidsersättning på. De utgör 
de största bitarna av min lön, säger han.

Sparar du till pensionen?
– Nej, jag har inte tänkt så mycket på den än. Men jag 

sparar ändå, det har jag gjort sedan jag var liten. Jag har 
alltid haft respekt för pengar. Nu sparar jag på ett vanligt 
sparkonto, säger han.

Han trivs jättebra med jobbet och säger att det finns 
goda utvecklingsmöjligheter. Vill man inte enbart klippa 
så går det att bli säljare, utbildare, hålla i visningar och 
göra kollektioner. Hur tänker du kring att starta eget – 
som Lisa har gjort?

– Jo, det har jag tänkt men jag är inte riktigt där än. 
Jag vill vara bäst på det jag gör först och ha en etablerad 
kundkrets. Då är jag bekväm med själva jobbet och kan 
fokusera mera på företaget.

Han får pension från jobbet

DÄRFÖR SKA DU SPARA

Vid 65 års ålder kan vi räkna med att Mauritz får  
omkring 4 700 kronor mer i månaden i pension än 
Lisa, om hon inte sparar extra själv. Så här stort blir 
hans tjänstepensionskapital:

  Vid 35 år har han tjänat in 165 000 kronor  

  Vid 45 år har han tjänat in 350 000 kronor  

  Vid 55 år har han tjänat in 580 000 kronor  

  Vid 65 år har han tjänat in 775 000 kronor  

Förutsättningar: Inkomst 25 000 kronor i månaden före skatt 
nu. 2,1 procents real värdeutveckling per år och 4,5 procents 
avsättning av lönen till tjänstepension, ingen reallöneutveck
ling. Allt är omräknat till dagens penningvärde. Brytpunkten 
för statlig skatt på löneinkomster 452 100 kronor efter grund
avdrag (för 2017).

Så mycket mer får Mauritz

– Jag har alltid haft respekt för pengar,  
säger Mauritz Näsman.
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VAD HAR DU HITTILLS TJÄNAT IN? 

Hur stor pension  
har du hittills tjänat in? 

Räcker det för dig?

Säg att du är egenföretagare,  
har 30 000 kronor i lön/överskott,  
är 45 år och inte sparar extra till  
pensionen. 

Då kan du räkna med att du  
tjänat in till en inkomstpension  
på 14 500 kronor före skatt när  
du är 65 år. 
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För att ta reda på hur mycket du ska 
lägga undan till din pension behöver 
du först veta var du befinner dig just 
nu. Hur mycket har du redan har 
tjänat in till pensionen? 

Har du tidigare varit anställd och 
haft flera olika arbetsgivare under 
årens lopp – kanske arbetat inom olika 
branscher – så har du förmodligen 
redan tjänat in till tjänstepension 
från olika håll. Det kan du ha hunnit 
göra även om du i dag driver ett eget 
företag. 

Så kolla först hur stor din tjänste-
pension från tidigare är innan du 
börjar räkna på hur mycket du  
behöver sätta av för att kompensera 
för att du ingen tjänstepension har  
i företaget nu.

Vad du kan få i tjänstepension,  
men även pensionen totalt, med  
de förutsättningar du haft hittills,  
ser du om du gör en prognos på  
sajten www.minpension.se. Där  
kan du logga in med e-legitimation 
eller bank-id. 

Sedan fyller du i dina uppgifter 
och så laddas uppgifter om din in-
tjänade pension hem till sidan. Efter 
det kan du se hur mycket pengar 
du tjänat in till pensionen och göra 
prognoser över hur stor pension det 
räcker till för dig.

Prognoserna bygger på uppgifter 
från pensionsbolagen men också på 
det du själv matar in. Du kan ändra 
storleken på din lön framöver, hur 
stor avkastning du räknar med att 
ditt pensionssparande kan få samt 
när och hur du kan tänkas vilja ta ut 
pensionen. 

Du kan ändra dina uppgifter hur 
många gånger du vill och se hur ut-
fallet för pensionen blir. Vad händer 
om du jobbar fler eller färre år? Om 
du får högre eller lägre ränta/avkast-
ning på dina sparade pensionspeng-
ar? Om du tar ut olika delar av pensi-
onen vid olika tidpunkter? Dessutom 
kan du se hur din pension påverkas 
om du exempelvis studerar under  
en period eller blir sjuk. Det hittar  
du under fliken ”Mina sidor” på 
www.minpension.se och räkne-
snurran under ”tillfälligt förändrad 
inkomst”.

Det spelar ingen roll om det är många 
år kvar till pensionen – beloppen är 
i dagens penningvärde. Det vill säga, 
du kan räkna med dem som om du 
skulle använda dem i dag. 100 kronor 
i prognosen räcker till lika mycket 
som de gör i dag.

Men tänk på att de belopp som 
redovisas är kronor före skatt. För att 

få reda på hur mycket det blir efter 
skatt går du till Skatteverkets hem-
sida www.skatteverket.se och tittar 
på skattetabellen för din hemort och 
din sysselsättning. Pensionärer har 
en egen tabell, den som har inkomst 
från arbete en annan och så vidare. 
Att skattereglerna sedan kan ändras 
tills du går i pension är bra att hålla i 
bakhuvudet även om det är omöjligt 
att veta nu.

VAD HAR DU HITTILLS TJÄNAT IN? 

Gör din egen prognos
Din pension är inte som andras eftersom en stor bit är borta – tjänstepensionen. Har du läst de 

tidigare kapitlen i boken är det redan solklart för dig. Frågan är hur mycket du behöver spara?

Ju mer som betalas in totalt  
till din pension, desto större 
pension får du.

Allmän pension betalar du  
in till via din lön/överskott  
och de sociala avgifterna/ 
egen avgifterna.

Tjänstepension betalar arbets
givaren i de flesta fall in till om  
du är anställd. Är du företagare 
eller har anställning utan tjänste
pension får du själv spara till den.

Eventuellt privat pensions
sparande sparar du själv till. 

Tycker du att det här  
låter förvirrande?  
Läs vidare så förklarar vi hur 
pensionen är uppbyggd lite  
mer på djupet. 

SÅ HÄR ÄR PENSIONEN  
UPPBYGGD
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VAD HAR DU HITTILLS TJÄNAT IN? 

Lär känna din pension
Pension är egentligen enkelt. Pensionen är en del av din inkomst som du inte ska använda 

förrän du blir äldre. En slags uppskjuten lön, alltså. 

Det som kan krångla till det är att pensionen har flera 
delar och de tas om hand av olika aktörer fram till dess 
att du kan, eller vill, börja ta ut den. Staten, banker, för-
säkringsbolag, fondförvaltare, aktiebolag, men även du 
själv kan förvalta delar av din pension tills det är dags  
att använda den. Det kan verka förvirrande.

För dig som är företagare beror storleken på den slutliga 
pensionen både på hur mycket du tjänar, men också 
hur mycket du själv ser till att sätta av till pensionen. All 
pension, utom större delen av den allmänna pensionen, 
kan du även påverka avkastningen på genom att välja 
hur den ska placeras.

Ju yngre du är och ju mer du tjänar, desto viktigare 
är tjänstepensionen – eller motsvarande sparande – 
för din slutliga pension. För en som är ung i dag kan 
den komma att utgöra halva den totala pensionen. 
Sjuårige Mauritz Groth behöver inte tänka på det än.
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VAD HAR DU HITTILLS TJÄNAT IN? 

STATENS HJÄRTEBARN
Den allmänna pensionen är den som redovisas i det 
orange kuvertet och den består i sin tur av olika delar. 
Du som har företag och tar ut lön/överskott, betalar 
själv in till din inkomstpension via olika skatter och 
avgifter. 

Du betalar dels en ålderspensionsavgift på 10,21  
procent. Den motsvarar det som arbetsgivare  
betalar för sina anställda. Sedan betalar du en allmän 
pensions avgift på 7 procent, men den får du tillbaka 
igen tack vare att du betalar skatt på din lön. Den 
blir till en skattereduktion och totalt sett ett noll
summespel.

Ett belopp som motsvarar 18,5 procent av din lön upp 
till ett tak* på 504 375 kr/år (eller 468 750 kr/år efter 
avdrag för allmän pensionsavgift på 7 procent) går till 
inkomstpensionen. Huvuddelen av den kan du inte 
själv påverka avkastningen på. Staten sköter om det. 

Av de 18,5 procenten går 2,5 procentenheter  
till premiepensionen – som alltså är en del av din 
inkomst pension. Premie
pensionen kan du själv välja 
placering av i olika fonder.

I allmänna pensionen ingår 
även en garantipension som 
betalas ut till dem som tjänar 
lite pengar under livet. 

DEN GLÖMDA PENSIONEN 
Du som är företagare har ingen 
tjänstepension om du inte ser till  
att ordna en sådan pension åt dig 
själv. Gör det, för den är mycket 
viktigare än man kan tro. 

Anställda har i nio fall av tio en 
arbetsgivare som sätter av pengar till en tjänstepension.  
Det syns inte på lönebeskedet och därför är det många  
som glömmer den tills det är dags att pensionera sig. Utan 
tjänstepension, eller motsvarande eget sparande, svider det  
i plånboken när du blir pensionär.

Hur stora avsättningar till tjänstepensionen det rör sig om 
beror på hur hög lön en anställd har. På lön upp till taket* på 
504 375 kr/år är det vanligt att motsvarande 4,5 procent sätts 
av till tjänstepensionen. På inkomst över det sätts 30 procent 
av.

Numera kan så gott som alla själva välja hur tjänstepensionen 
helt eller delvis ska placeras. Det går att välja högre eller 
lägre risk och på så sätt påverka vilken avkastning pensionen 
kan få. Avkastningens storlek kan göra stor skillnad i långa 
loppet i ett sparande som pågår länge.

Alltsammans gör att ju yngre du är idag och ju mer du tjänar 
i livet, desto större betydelse har tjänstepensionen för din 
slutliga pension. Den kan utgöra hälften, till och med. Som 
företagare bör du därför se till att kompensera för den genom 
att spara själv. 

Får du låg eller ingen pension finns ett grundskydd som består av garanti-
pension, äldreförsörjningsstöd samt bostadstillägg för pensionärer, BTP.

26 400
kr/mån

Genomsnittlig  
pensionsgrundande 

inkomst 2016

För lite?
0 kr

4,5%
SÄTT AV

AV LÖNEN/ 
ÖVERSKOTTET

*  Inkomstnivåer att ha koll på som företagare år 2018, 
läs mer på sidan 57.
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VAD HAR DU HITTILLS TJÄNAT IN? 

17 900
kr/mån

Genomsnittlig  
total* pension 

i landet

LÄGST
14 300 kr/mån

Genomsnittlig  
total* pension  

i Eda

HÖGST 
30 000 kr/mån

Genomsnittlig total*  
pension i Danderyd

*  Allmän pension, tjänstepension och 
privat pensionssparande år 2018.
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VAD HAR DU HITTILLS TJÄNAT IN? 

Hur mycket blir det?
De flesta kan räkna med att få omkring 60 procent av sin lön i pension. Har du inte tjänste

pension blir det mindre. Hur stor pensionen blir beror också på hur länge du jobbat, hur 

mycket du tjänat, om du varit hemma med barnen länge eller varit sjuk.

Lön 24 000 kr/mån MED tjänstepension kr/mån UTAN tjänstepension kr/mån

Jobbar till 63 år 11 000 8 800

Jobbar till 65 år 13 200* 10 500

Jobbar till 67 år 13 700 11 000

Lön 35 000 kr/mån

Jobbar till 63 år 17 800 14 000

Jobbar till 65 år 19 900 15 700

Jobbar till 67 år 22 200 17 600

Lön 48 000 kr/mån

Jobbar till 63 år 27 100 16 000

Jobbar till 65 år 30 300 18 000

Jobbar till 67 år 33 800 20 100

SKILLNAD

2 200

2 700

2 700

3 800

4 200

4 600

11 100

12 300

13 700

*  Garantipension på 850 kr,  
i det här fallet, betalas inte ut 
förrän vid 65 års ålder. Kan bli 
högre ålder i framtiden. 
I detta fall försvinner dock  
garantipensionen om man 
jobbar till 67.

Privat pensionssparande var länge lika 
med en pensionsförsäkring eller IPS 
som är avdragsgill. Det vill säga du 
sparar till pensionen med oskattade 
pengar och skattar för pensionen först 
när den tas ut. Pengarna är låsta tills du 
fyller 55 år. 

Men för den som tjänar under taket* 
för statlig skatt så är det ingen idé rent 
ekonomiskt. Tjänar du däremot över 

taket kan du tjäna på att dra av för  
pensionen och på så sätt sänka din  
marginalskatt. 

Du som är egenföretagare får fortfa
rande göra avdrag för privata pensions
försäkringar även om de flesta anställda 
inte får det. Du har rätt att dra upp till 35 
procent av din lön eller högst 10 pris
basbelopp, 455 000 kronor (2018). 

Men det är inte enda sättet att 

pensionsspara för företagare. Det finns 
många fler varianter. Läs mer om dem på 
sidorna 28–29.

Om du sparar 1 000 kr/mån mellan
28 och 65 år och har 2,1 procents 
realränta (prognosstandard) så kan
du räkna med att kunna ta ut 4 000
kr/mån de första 20 åren som 
pensionär.

DET DU SJÄLV SPARAR

*  Inkomstnivåer att ha koll på som företagare år 2018, läs mer på sidan 57.
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Med livet
som insats

OLIKA PENSIONSLÖSNINGAR

Anna är medveten om riskerna och 
använder den säkerhetsutrustning 
som finns.
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Hon möter oss med båten och efter tio 
minuters färd är vi framme på ön Valen. 
Här har hon och hennes pappa Björn sin 
hemmahamn. Ett gäng båtar i olika storlekar 
och former, och dessutom all utrustning för 
att fiska och ta hand om fisken efteråt, har 
de här. 

Anna Vesper Gunnarsson är sjuttonde 
generationen fiskare. Hon fiskar i egen båt 
och med egna ryssjor och nät men hon delar 
för det mesta jämlikt på fångsten med sin 
pappa. De hjälper och stöttar varandra, för 
det här är ett tufft och fysiskt ansträngande 
jobb. I regn som sol, blåst som stiltje åker de 
ut och vittjar. Gös är det som de fiskar mest.

– Jag började inte jobba professionellt 
som fiskare förrän 2010. Dessförinnan gjorde 
jag allt möjligt. Jag har alltid velat tjäna 

pengar, även när jag var liten, säger hon.
Det var efter att hon varit mammaledig 

med sina två söner, som nu är tio och elva 
år, som hon sadlade om och började fiska på 
heltid. Hon jobbade på en fordonsindustri i 
Köping som skulle omorganisera och då tog 
hon steget ut på sjön. Eftersom hon är upp-
vuxen på ön Valen, och många av hennes 
släktingar fiskar, så var yrkesvalet naturligt.

Nu har hon ett eget aktiebolag som omsätter 
runt miljonen kronor. 

– Det känns så bra att jag klarar av det 
här. Det är tungt och inte sällan stressigt 
men jag tycker att det är jätteroligt. Jobbet  
är mitt liv, förutom familjen förstås. Jag 
försöker anpassa jobbtiderna efter hur mina 
barn är hemma.

Anna Vesper Gunnarsson lever farligt. Hon är av få kvinnliga yrkesfiskare och 

har Hjälmaren som arbetsplats. – Skulle jag bli skadad eller sjuk så kan jag 

inte försörja familjen, säger hon.

OLIKA PENSIONSLÖSNINGAR

När isen släpper på våren 
är det en hektisk tid med 
fulla nät för yrkesfiskarna  
i Hjälmaren.
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Hon har separerat från barnens pappa och 
har barnen varannan vecka. Därför kan hon 
jobba långa dagar ena veckan och lite kor-
tare den andra. Det fungerar bra. Förutom 
under kräftsäsongen på sensommaren, då 
blir det arbete i det närmaste dygnet runt.

– Jag är mamma och jag tänker mycket på 
familjen. Jag märker att jag oroar mig mer än 
många av mina manliga kolleger. Om jag till 
exempel skadar mig, vad händer då?

Till saken hör att hennes man Thomas, som 
hon gifte sig med för två år sedan och som 
också har två barn sedan tidigare, inte kan 
jobba särskilt mycket. Annas försörjnings-
börda är därför tung. 

Maken är sjukskriven för ryggen långa 
tider och ingen vet om han kommer att 
kunna jobba heltid, även om de hoppas det 
fortfarande. Han är anställd i Annas företag 
och jobbar i nuläget 25 procent. Detta har 
gjort Anna medveten om vad sjukdom kan 
göra för inkomsten.

– Jag tar ut över lönetaket för statlig skatt 
eftersom vi behöver pengarna. De perioder 
när Thomas kan jobba mer kan jag ta ut lite 
mindre, och då slipper jag betala onödigt 
mycket skatt.

Skulle hon bli sjuk eller göra illa sig allvarligt, 
får hon inte ta in någon annan som fiskar åt 
henne. Fiskelicensen som hon har är per-
sonlig. Vid sjukdom måste hon själv i så fall 
vara med i båten, om någon annan ska vittja 
näten och ryssjorna. 

– Man kan få ”dispens” från länsstyrelsen 
så att någon annan åker ut och ställer mina 

redskap öppna eller tar upp dem åt mig. 
Detta måste gå genom länsstyrelsen. Men 
den som gör det åt mig får inte vittja mina 
redskap. Så jag har varit ute när jag haft 
influensa och 40 graders feber någon gång, 
säger hon.

Därför går det inte heller att vara 
mamma ledig, om man inte är beredd att 
lägga ner fisket helt under den perioden. 

I vanliga fall är hon restriktiv med att ha  
passagerare i båten men eftersom sjön 
är lugn den här dagen får vi följa med ut. 
Fotografen och jag lovar att sitta stilla. Båten 
är bara 4,95 meter lång och relativt rank när 
det är flera ombord. Men den är smidig och 
precis det som behövs för den här typen av 
sötvattensfiske.

Anna står upp och drar upp botten-
ryssjorna för hand. Hon håvar upp den ena 
fina, stora gösen efter den andra, säkert 50 
kilo sammanlagt. De som är mindre än 45 
centimeter långa slänger hon tillbaka i sjön. 

Hjälmaren var första sötvattensfiske-
vatten i världen att bli miljöcertifierat enligt 
MSC:s standard år 2006. Bland annat har 
näten som man använder större maskor än 
tidigare, för att främja återväxten. Det ger ett 
hållbart fiske.

Att det är ett farligt jobb vet Anna – hennes 
farfar gick genom isen en av de få gånger 
när han inte hade flytjackan på sig och även 
hennes farbror och kusin har drunknat. De 
förolyckades en dag kring midsommar för 
några år sedan. Det kom in en åskby när de 
var på väg ut till ryssjorna och troligen har 

”Jag tar ut över 
lönetaket för  
statlig skatt  
eftersom vi  
behöver  
pengarna.

OLIKA PENSIONSLÖSNINGAR
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en förvaringslåda fångats av blåsten och 
skadat den som körde. Både farbrodern och 
kusinen hittades drunknade.

– Jag har alltid ”död mans grepp” runt 
handleden, som gör att motorn stannar  
vid en olycka, och flytväst. Då är chansen 
mycket större att klara sig om man faller i.

Pensionen då, tänker hon på den? 
– Ja, för jag vet att min pappa får väldigt 

låg pension eftersom han varit egen före-
tagare i hela sitt liv och inte kunnat spara 
extra. Under flera år lönade sig fisket inte 
heller och då fick han leva på annat. Han tar 
inte ut någon pension än, men han klarar 
sig alltid. Han anpassar sig efter hur mycket 
pengar han har.

Hon funderar även på hur livet ska bli när 
hennes man, som är tio år äldre än hon, går 
i pension. Han når pensionsåldern långt före 
henne, men han kommer förmodligen att ha 
låg pension om han går vid 65 år. 

För att få en dräglig pension betalar hon in 
till sin egen tjänstepension via servicebola-
get Fora. Varje månad kommer en faktura 
med pensionspremier för henne, och även 
för eventuella anställda. Men att lägga in 
större summor än så till pensionen när före-
taget får pengar över, det gör hon inte. Hon 
säger att hon vill ha råd att leva nu och det 
finns alltid utrustning i företaget som kan 
behöva ses över och förnyas. En ny motor 
till båten kan gå på 100 000 kronor, och nät 
och bottengarn är inte gratis de heller. Så allt 
får ha sin tid.

OLIKA PENSIONSLÖSNINGAR

Företaget är Annas, huset tillhör hennes 
man. De har skrivit äktenskapsförord så att 
tillgångarna förblir deras egna i händelse av 
skilsmässa eller om någon av dem dör.

21



SKAPA ETT GRUNDSKYDD  
– VAD BEHÖVER DU?

• Ta ut lön så den allmänna pensionen och det allmänna  
sjukförsäkringsskyddet för sjukpenning och föräldrapenning 
blir så bra som möjligt. Se vilka lönenivåer som gäller på 
sidan 57. 

• Har du råd  börja spara till pensionen på det sätt som passar 
dig. Du kan börja spara fritt, så du samtidigt har en buffert 
som du kan ta ut när du vill och använda vid en krissituation. 
Har du enskild firma och tjänar under taket för full allmän 
pension, så ska du undvika att spara avdrags gillt i en pen
sionsförsäkring för det sänker din allmänna pension. Driver 
du aktiebolag kan du pensionsspara privat i en avdragsgill 
pensionsförsäkring och det påverkar för värvsinkomsten så 
du får lägre skatt. Men det sänker inte lönen och de sociala 
förmånerna är intakta. 

• Sjuk och olycksfallsförsäkring är klokt att ha.  
På www.konsumenternas.se finns jämförelser över premier 
och villkor.

• Med livförsäkring eller grupplivförsäkring kan du skydda  
dina anhöriga. Har du en pensionsförsäkring kan du välja  
till premiebefrielse och familjeskydd om du behöver det. 

• Behöver du en företagsförsäkring som täcker ansvar, 
rättsskydd, idstölder med mera? Se gärna vad bransch
organisationerna erbjuder.

NÄR DU FÅR RÅD OCH VILL  
– UTÖKA SKYDDET

• Vill du ha mer skydd kan du välja en tjänstepensionslösning 
som i själva verket är en pensionsförsäkring i ett paket med 
andra försäkringar. Efterlevandeskydd, sjuk och olycks
fallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och premiebefrielse kan 
bland annat ingå men villkoren varierar mellan olika avtal. 
Tjänstepension kan du teckna via försäkringsbolag, banker 
och organisationer eller så kan du skaffa en kollektivavtalad 
tjänstepension, se nästa sida. Jämför kostnader och villkor 
noga för att se vad som passar din situation. 

• Tjänstepensionens pensionsdel kan du placera i fonder  
eller i sparande med garanti. Pengarna kan tidigast börja  
tas ut när du fyller 55 år (ofta senare i kollektivavtalen), tids
begränsat eller livsvarigt. Avdragsgillt får du spara upp till 35 
procent av lönen eller som mest 10 prisbasbelopp (455 000 
kronor 2018). Då betalar du en schablonskatt varje år för 
spar kapitalet och sedan inkomstskatt när pensionen tas ut. 

OLIKA PENSIONSLÖSNINGAR

Välj din egen  
pensionslösning

1. 2.

SPARA MERA  
ELLER ANNORLUNDA?

• Om du redan satt av max avdragsgillt belopp till pensionen, 
eller inte vill ha en pensionsförsäkring eller tjänstepension, 
då finns det andra sätt att spara utan försäkringsdelen.  
Läs mer om dem på sidorna 28–29. 

3.

Det är viktigt att lägga undan till pensionen för dig som är egenföretagare och du kan 

även ha nytta av försäkringarna som ingår i en anställds tjänstepension. Men livet går inte 

alltid på räls och du har kanske inte råd att betala ett helt pensions och försäkringspaket 

– särskilt inte om företaget är nystartat. Utgå därför från det som passar din ekonomi och 

livssituation när du ska börja spara till pensionen och teckna försäkringar. 

Tjänste 
pension

= en pensions
försäkring paketerad 

med andra  
försäkringar
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ANSTÄLLDA ÄR FÖRSÄKRADE  
AV ARBETSGIVAREN
En rad försäkringar är en extra trygghet för anställda som 
jobbar hos arbetsgivare som tecknat kollektivavtal. Försäk
ringarna kompletterar samhällets grundskydd i form av lag
stadgade försäkringar som sjukpenning, föräldraförsäkring 
och den allmänna pensionen. 
Som exempel har privatanställda arbetare:
• Avtalspension SAFLO (pensionsförsäkring)
• Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA 
• Försäkring om avgångsbidrag, AGB
• Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS
• Tjänstegrupplivförsäkring, TGL
• FPT, Föräldrapenningtillägg (kan ge kompletterande 

ersättning och avsättning till tjänstepensionen vid  
föräldraledighet)

Arbetsgivarna tecknar försäkringarna och betalar premierna. 
De anställda kan välja var de vill placera sin tjänstepen
sion och ansöka om ersättning vid till exempel sjukdom, 
föräldra ledighet eller arbetsskada.

Just de här försäkringarna har förhandlats fram mellan 
Svenskt Näringsliv och LO och de administreras av Fora. 
Andra grupper på arbetsmarknaden har andra kollektiv
avtal men skyddet är snarlikt för alla. 

EGENFÖRETAGARE  
BEHÖVER SKYDDA SIG SJÄLVA
Har du betalat sociala avgifter/egenavgifter på det du 
tjänar i företaget så har du rätt till allmän pension, sjuk  
eller aktivitetsersättning samt ersättning vid arbetsskada. 
Du har även rätt till föräldrapenning. Men utöver det krävs 
egna försäkringar för att få liknande skydd som anställda 
med kollektivavtal har. Det gäller både enskilda närings
idkare och dig som har ett aktiebolag.

Banker, försäkringsbolag, arbetsgivarorganisationer 
och fackförbund erbjuder försäkringar för företagare. 
Omfattningen, priserna och uppläggen är olika, så det 
gäller att jämföra flera för att hitta det som passar en själv. 
Du kan försäkra dig själv, dina anhöriga, dina anställda och 
företaget och försäkringsutbudet är stort. Det finns även 
branschanpassade försäkringspaket.

Räkna med att de blir dyrare för dig att köpa egna 
försäkringar, jämfört med vad de kostar för din arbetsgivare 
om du är anställd där det finns kollektivavtal. Finns det 
gruppförsäkringar så blir de i allmänhet billigare – kolla 
vilka som passar för dig.

Även små företag kan ansluta sig till kollektivavtal om man vill det, förutsatt att man är med i en arbetsgivar
organisation, eller så kan man teckna ett hängavtal med ett fackförbund. Egenföretagaren/vd:n har dock inte 
samma skydd som anställda utan får välja till försäkringar som man betalar för. Det kan alltså även företagare 

utan anställda göra.
En fördel med kollektivavtalen kan vara att de förhandlas om regelbundet och omfattar stora grupper på arbetsmark

naden. Det kan göra att priserna pressas, och att avgifterna för de fonder och traditionella försäkringar som är valbara  
i pensionsförsäkringen kan vara lägre.

LÅNGLIVAD?
En poäng med att spara i en försäkring med 
möjlighet till ett livsvarigt uttag är om du lever 
länge. Hur stor pensionen blir baseras på hur 
mycket du sparat och ett livslängdsantagande 
som är runt 85 år. Lever du längre än så, får du 
ut mera pengar än du faktiskt sparat.

• Du kan inte nalla av pengarna i förtid
•  Avdragsgillt kan ibland innebära en skattefördel
•  Du kan välja livsvarig utbetalning vilket är bra om du lever länge
• Försäkringsskyddet – om du behöver det 

Pensionsförsäkring/tjänstepension

• Avgifterna kan vara höga
•  Bundet – du kan inte ta ut pengarna när du vill 
• Antal fonder som du kan placera i kan vara begränsat
• Avdragsrätten kan minska inkomstpensionen
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MONICA YNGVESSON

75 år, pensionär

– Jag har jobbat i 40 år och får ut 13 000 kronor plus 2 000  

kronor från mitt sparande. Nu har vi bed and breakfast på gården 

som ger en liten inkomst.

– Jag tycker att aktier är bättre att spara i än fonder, för aktierna 

har nästan inga avgifter och det kan löna sig när man sparar 

länge.

YAHYA ASLAN
33 år, driver pizzeria och restaurang 

– Jag har en enskild firma som jag ska ombilda 
till aktiebolag. 
– Jag sparar i fonder sedan ungefär sju år 
tillbaka.

KRISTIN NEDERBERG
39 år, fysioterapeut  
med aktiebolag

– Jag sparar både i min 
firma och privat. 
– Min man är expert på 
pensioner så han hjälper 
mig. Jag har tjänste
pension via företaget 
och så sparar jag i aktier 
och fonder privat.

Sparar du till 
din pension?
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Bloggaren ”Miljonär innan 30” sparade ihop  
till sin ”pension” på mindre än tio år. Han är 37 år  
i skrivande stund och har nyss slutat att jobba.  
Han sparade mellan 10 000 och 20 000 kronor  
i månaden på börsen, fast utan onödigt hög risk. 

Han räknar med att kunna leva på avkastningen av 
sitt kapital på fem miljoner kronor under resten av 
livet. Med 4 procents avkastning, när inflationen är 
avdragen, blir det 15 000 kronor i månaden livet ut, 
skattat och klart.

Men även om du sparar mindre kan det ge ett 
välbehövligt tillskott till pensionen. Börjar du spara 
2 500 kronor i månaden när du är 55 år får du ihop 
300 000 kronor tills du fyller 65 år. Lägg därtill 
avkastning på 2,1 procent (branschstandarden) så 
blir det 365 000 kronor. Har du istället 4 procents 
avkastning så blir det 400 000 kronor. 

Vad avkastningen i själva verket blir vet du först 
efteråt – börsen kan gå både upp och ner.

Miljonär innan 30
– och pensionär innan 40

FLER SÄTT ATT SPARA
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Företagandet går bra för Camilla 
Hallström, 53 år, och för ett knappt 
år sedan ombildade hon sin enskilda 
firma till aktiebolag.

– Nu kan jag låta pengar ligga 
kvar i bolaget och placera dem i 
aktier och fonder. Jag betalar bara 
bolagsskatt nu och sedan kan jag  
ta ut pengarna som lön när jag vill  
gå i pension.

På så vis kan hon få bra avkast-
ning på sparandet och när hon tar ut 
pengarna kan hon få lägre inkomst-
skatt – särskilt om hon väntar tills 
hon fyller 66 år. Win-win, med andra 
ord.

Men det har inte alltid gått som 
på räls ekonomiskt för henne. Hon 
utbildade sig inom kommunikation 
men beslutade sig sedan för att bli 
möbeltapetserare. Hon drev sitt 
företag i Göteborg i flera år och hade 
många stora kunder. Men det var 
slitigt och blev inte så mycket pengar 
över.

Numera har hon flyttat till Stock-
holm och sedan 17 år tillbaka arbetar 
hon som projekt- och kravledare. 
Hon hjälper stora företag att ut veckla 
sin digitala kommunikation.

– Företaget går så pass bra att jag kan 
jobba lite mindre om jag vill. Men jag 
älskar mitt jobb och har inga planer 
på att gå i pension tidigt, säger hon.

Hon har alltid pensionssparat via 
sin bank, där hon har ett helt försäk-
ringspaket som även innehåller en 
pensionsförsäkring. Men sedan hon 
ombildade firman till aktiebolag och 
fick nya möjligheter att spara pengar 
i bolaget har hon satt sig in i vilka 
olika sparmöjligheter som finns. På 
dagordningen står att gå en aktiekurs 
och lära sig mer om börsen.

– Jag tog hjälp av en oberoende 
rådgivare och nu har jag öppnat en 
depå hos en nätmäklare där jag kan 
välja bland massor av fonder och 
aktier. Jag har även sett över mitt 
sparande till premiepensionen så att 
jag har fonder som inte är onödigt 
dyra.

Hon maxar inkomstpensionen 
upp till taket för statlig skatt och tar 
även ut lågbeskattad utdelning ur  
företaget. Omsättningen ligger nu-
mera på ungefär 1,4 miljoner kronor. 

Hennes revisor säger att om hon 
kan fortsätta tjäna lika mycket som 
hon gör nu – och spara vidare – så 

kommer hon att få en bra pension.
– Jag känner flera som har arbetat 

mycket under livet men som ändå 
har låg pension. Så jag är väldigt 
medveten om hur viktigt det är att se 
över sin pension.

”Jag vill lära mig 
mer om aktier”
Camilla Hallström säger det tagit tid att bli ekonomiskt mogen. Men nu, när hon är inne på sitt 

andra företag, vet hon vad hon gör. Placeringen av pensionen väljer hon noggrant.

FLER SÄTT ATT SPARA

Ränta-på-räntan
Säg att du är 25 år och tar ut 
20 000 kronor i månaden i lön/
överskott. Varje år sätter du av 2,5 
procent av lönen, 5 580 kronor, 
till din pension. Så här mycket blir 
det efter 40 år, när du är 65 år. 

Ingen ränta/avkastning
5 580 kr gånger 40 år 
= 223 200 kr

2 % ränta/avkastning per år 
• utan räntapåränta 227 552 kr
• med räntapåränta 337 043 kr
Skillnad: 109 591 kr mer med 
räntapåränta

4 % ränta/avkastning per år 
• utan räntapåränta 231 905 kr
• med räntapåränta 530 243 kr
Skillnad: 298 338 kr mer med 
räntapåränta

DEN VÄLSIGNADE
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För Camilla Hallström ser framtiden 
som pensionär ljus ut. Hon har sin 
ekonomi under kontroll, både nu och 
senare.

Vilken bolagsform passar dig?
Enskild firma
• Lägre sociala avgifter än i aktiebolag.
• Skatten kan skjutas upp med expansions- och periodiserings-

fond. Men när man skattar fram fonderna så kan man få en 
högre marginalskatt än när man satte av dem.

• Ingen skuldränta i enskild firma på det som avsätts  
i periodiseringsfond.

• Du kan låna pengar av firman eftersom du är själva företaget  
– firman är ingen juridisk person.

• Du är själv ansvarig för firmans alla skulder.
• Om firman är nystartad och du tar ut föräldrapenning så  

baseras den på en schablonlön för branschen, oavsett hur 
mycket pengar du har tjänat det senaste året. Regeringen vill 
nu införa de reglerna också för aktiebolag och samtidigt utöka 
tiden till tre år, oavsett bolagsform.

• Icke avdragsgilla kostnader beskattas som inkomst av närings-
verksamhet hos ägaren. Detta innebär att representation kan 
beskattas med 67 % marginalskatt.

Handelsbolag har flera delägare och är regel- och ansvars-
mässigt en blandning mellan aktiebolag och enskild firma.  

Kommanditbolag är ett slags handelsbolag med snarlika regler.

Aktiebolag 
• Kräver 50 000 kronor i startkapital. Kapitalet får användas  

i verksamheten.
• Aktiebolaget är en egen juridisk person, skild från dig som 

ägare.
• Lättare att skilja på den egna ekonomin och företagets  

eftersom de måste vara åtskilda.
• Du riskerar endast satsat kapital om företaget går omkull. 
• Bra om du har anställda.
• Möjligt att ta ut lågbeskattad utdelning med 20 procents  

skatt, enligt vissa regler.
• Fler löneförmåner godtas. I aktiebolaget är man anställd  

och då har man även rätt till anställningsförmåner.
• Det är möjligt att placera bolagets pengar i aktier och  

aktiefonder. 
• Du får inte låna pengar av bolaget eftersom du och bolaget  

inte är samma juridiska person.
• Bolaget får betala en skatt på en schablonränta på  

periodiseringsfonden.
• Du kan bara förlora insatt kapital vid en konkurs under  

förutsättning att du sköter skatter, sociala avgifter, moms.
• Förmånligare skatteregler vid försäljning.
• Bra för alla som har vinster större än vad man tar ut i lön.
• Icke avdragsgilla kostnader beskattas med 22 % bolagsskatt.

FLER SÄTT ATT SPARA
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FLER SÄTT ATT SPARA

Aldrig för sent  
att sätta igång
Det finns många olika sätt att spara till pensionen – med eller utan försäkringskostym. En 

kombination av flera kan fungera bra. Hur och var du placerar pengarna har betydelse för 

hur stor avkastning de kan få. Tänk bara på att chans till högre avkastning är förenat med 

högre risk och vice versa. Glöm inte heller att ta ut lön/överskott i firman så du får ordentlig 

allmän pension. 

PENSIONSFÖRSÄKRING
I en pensionsförsäkring kan du spara 
i fonder eller i en traditionellt förvaltad 
försäkring med garanti. För företagare 
går det fortfarande att spara avdrags
gillt i pensionsförsäkringar om du är enskild närings
idkare eller saknar tjänstepension i aktiebolaget. På 
så vis skjuter man på beskattningen tills pengarna 
ska tas ut och det kan sänka inkomstskatten.

Det kan vara en fördel om du är enskild näringsid
kare och tjänar över taket för statlig skatt nu, 468 700 
kronor per år (2018), och räknar med att ha lägre in
komst och skatt som pensionär. Då kan du sänka ditt 
totala skatteuttag med avdraget. Du får göra avdrag 
för privat pensionssparande med upp till 35 procent 
av lönen eller som mest 10 prisbasbelopp, eller högst 
455 000 kronor (2018).

I en pensionsförsäkring binds pengarna och du 
får tidigast börja ta ut dem när du fyllt 55 år. Fem års 
utbetalningstid är minimum. Sparkapitalet beskattas 
med ett schablonbelopp varje år istället för att even
tuell vinst ska beskattas med kapitalvinstskatt. Du 
kan välja till skydd som gör att dina efterlevande får 
pengarna.

BÖRSEN
Att låta pengarna få avkastning på börsen 
har varit ett lönsamt sätt att pensionsspara 
eftersom börsen historiskt har gått upp med 
omkring 7 procent varje år, i genomsnitt. 
Men börsen går ner ibland också, och det 

kan även bli rejäla börsras. Tajmingen, det vill säga när du sätter 
in och tar ut pengarna, påverkar därför mycket hur stor eller liten 
avkastning du får.  

Är du orolig och inte vill riskera att pengarna sjunker i värde när 
börsen går ner – välj ett annat sätt att spara. Detsamma om du be
höver använda pengarna inom några år, då gör du klokt i att välja 
något slags räntebärande sparande som sparkonto, räntefonder 
och liknande. Men har du långt kvar till pensionen är det trots allt i 
många fall börsen som gäller. Ju längre tid det är kvar, desto högre 
risk kan du ta med pengarna.

Risken går att sprida genom att sätta in pengarna månadsvis, 
eller åtminstone regelbundet vid olika tidpunkter. Spara heller inte 
allt i en och samma aktie eller fond. 

Ska du ha en aktieportfölj, räkna med att ha cirka tio olika aktie
slag. Fonder kan du ha färre av eftersom de har en konstruktion 
som gör att de i sig själva placerar i många olika aktier. Ju bredare 
fonder – som till exempel placerar i hela världen – desto lägre risk. 
Väljer du istället en enskild branschaktie eller till exempel en fond 
i ett tillväxtområde får du räkna med att risken är högre och värdet 
på investeringen kan gå både upp och ner, ofta och fort.
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Välj låga avgifter  

Jämför avgifter och kostnader för 

sparandet. En procent hit eller dit 

gör stor skillnad när man sparar  

i många år.

Sprid riskerna och lägg inte alla 

ägg i samma korg, har du hört det 

förut? Men det är sant. Ju bredare 

sparande, desto mindre risk. An

passa sparandet till var du befinner 

dig i livet. Har du lång tid kvar till 

pensionen kan du ta större risk än 

om du ska gå i pension inom fem 

år. Konjunkturer går upp och ner, 

börskurserna likaså.

Kolla skatteeffekterna 

Här finns stora pengar att spara.

Tänk på att!
AKTIER OCH FONDER
Sparar du direkt i aktier eller 
fonder så skattar du som 
vanligt 30 procent i kapital
vinstskatt för eventuella 
vinster. Förluster kan du dra av 
och kvitta mot andra vinster 
i deklarationen. Du kan ta ut 
pengarna när du vill.

ANDRA SPARKOSTYMER 

Du kan spara i andra sparkos

tymer än pensionsförsäkring, 

och det kan potentiellt sänka 

kapitalvinstskatten. Inte inkomstskatten, för den på

verkas inte i kapitalförsäkring och ISK, investerings

sparkonto, eftersom de inte är avdragsgilla. I dem 

skattar du för kapitalet med ett schablonbelopp varje 

år. Går sparandet med vinst behöver du inte skatta 

för vinsten  men du får heller inte dra av för förluster. 

Om du får en avkastning på sparandet på lite längre 

sikt på cirka 4 procent, eller mer, då kan det löna sig 

att spara i ISK eller kapitalförsäkring jämfört med att 

skatta direkt för vinsterna.

Du kan normalt ta ut pengarna när och hur du vill. 

Sparandet är inte avdragsgillt i deklarationen. I en  

kapitalförsäkring kan du även styra pengarna till 

någon annan än dig själv och när hen ska få dem.

SPARKONTO
Ger en – i skrivande stund minimal – ränta och är ett 
säkert sparande förutsatt att kontot som pengarna 
sitter på har statlig insättningsgaranti och beloppet 
inte överstiger gränsen för garantin. Du kan ta ut 
pengarna när du vill.

ANDRA TILLGÅNGAR
Företaget kan vara ett 
pensionssparande i sig om 
du tror att du kan sälja det med 
vinst. Eller så köper du lokalen du 
håller till i, fastigheter brukar vara en 
relativt stabil investering. Och är du fena 
på gamla bilar, konst, antikviteter kan du 
investera i det. ”Sparbössan” behöver 
inte alltid fyllas med enbart pengar. Du 
kan sälja tillgången när du vill och få ut 
dina pengar. Men, och det är ett stort 
men, som med allt annat är storleken på 
säljsumman beroende av marknadens 
tycke och smak.

SKRÄDDARSYTT
Du kan välja en skräddarsydd tjänstepension – en paketerad pensionsförsäkring – 
som passar dig via en bank, försäkringsbolag eller annan organisation. Du kan välja 
hur du vill att pengarna ska placeras och du kan välja återbetalningsskydd och andra 
försäkringar. Det går även att trappa ner risken i sparandet när pensionen närmar sig. 
Möjligheterna är många men du får betala för dem varje år via olika avgifter. I gengäld 
är flexibiliteten stor. Läs mer om olika pensionslösningar på sidorna 22–23.

DIREKTPENSION
Har du ett aktiebolag så kan du pensionsspara 
direkt i företaget – så kallad direktpension. Då låter 

du den beskattade vinsten i ditt bolag ligga kvar i företaget och 
sedan kan du ta ut den som lön istället när du blir pensionär.  
På så vis får du lägre skatt eftersom jobbskatteavdraget gör 
att skatten är lägre för lön än pension i nuläget. Väntar du tills 
du fyllt 66 år blir de sociala avgifterna dessutom lägre för löne
uttaget. Ytterligare ett plus är att du slipper avgifterna  
som annars tas ut i många försäkringslösningar. 
Vill du, så kan du återföra pengar till företaget och 
använda dem där om det behövs. Inga uttagsregler.
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Vem vill 
du skydda?

Vill du behålla ditt sparade pensionskapital 
vid en skilsmässa? 

Tänkte väl det – men då måste du göra 
något för att det ska bli så. Även sambor 
bör se över de juridiska aspekterna.
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Johan Ikonen, närmast, och hans kompanjon Andreas 
Chorell äger sitt aktiebolag tillsammans. De tog hjälp av 
rådgivare för att skriva avtal och teckna de försäkringar 
som de behöver.
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VEM VILL DU SKYDDA?

Taket är hyfsat platt men väldigt stort. Ett 
äldreboende i Kungsör har byggts om och till 
och Johan och Andreas har fått uppdraget 
att sköta takläggningen. När vi träffas har 
de hunnit långt, längre än de hade trott från 
början.

– Det är bara några veckors jobb kvar nu 
men det tar vi efter vår semester, säger de.

Tre veckors ledighet står för dörren, ett 
välkommet avbrott från jobbvardagen även 
om de trivs med jobbet. Att de gillar det de 
gör gjorde även att de inte tvekade att starta 
eget. För alla som har eget företag vet att 
man inte får vara rädd för att jobba. 

– När vi startade företaget så var det själv-
klart att vi skulle ha ett aktiebolag. Vi är ju 

två och det hade bara blivit krångligt om vi 
hade haft varsin firma. Vi köper mycket ma-
terial och ligger tidvis ute med stora pengar i 
företaget. Så här är det även lättare att hålla 
isär företagets ekonomi och den egna.  

På just det här uppdraget har de anlitat 
en kille som jobbar tillsammans med dem. 
Han är bara anställd under en kortare tid, 
för Andreas och Johan har inga ambitioner 
att utvidga och skaffa fast anställd personal. 

De tänker hålla företaget litet, för att 
undvika växtvärk och för att ha kontroll. Och 
det flyter på bra, jobb saknas inte. De har 
inte haft någon svacka sedan de startade för 
fem år sedan.

Utländsk arbetskraft är annars vanlig på 

Kompanjonerna  
värnar varandra

De är födda dagarna efter varandra, gick i samma klass och fick barn  

samtidigt. Nu har Johan Ikonen och Andreas Chorell ett aktiebolag ihop.   

– Vi gillar att jobba, säger de.

ANDREAS CHORELL
42 år
• Bor i villa norr om 

Eskilstuna
• Fru Linda och barn
• Har husbil som famil

jen åker ut med och är 
delägare i en travhäst

Yrkesskickligheten 
betyder mycket  
i byggbranschen.
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VEM VILL DU SKYDDA?

svenska byggen men samtidigt har svenska 
hantverkare gott rykte och yrkeskicklighet 
som värderas högt.

– Vi samarbetar även med andra takfirmor  
så vi har hittills inte behövt känna att vi inte 
har något att göra, konstaterar de båda.

Eftersom de är kompanjoner har de upp-
rättat ett kompanjonavtal. De har även tagit 
reda på vad som händer om en av dem går 
bort och de har sett till att den överlevande 
ska kunna behålla företaget.

Att det är mycket med det juridiska, med 
arv och liknande, har de blivit varse och de 
har tagit sakkunnig hjälp för att reda ut både 
det och de ekonomiska frågorna.

– Jag är sambo och vi har skrivit testa-
mente, medan Andreas är gift och de har 
skrivit ett äktenskapsförord. Andreas och jag 
har dessutom förköpsrätt av den andres an-
del och vi har en försäkring sinsemellan som 
ger våra respektive pengar som kompensa-
tion för aktierna i bolaget om en av oss dör. 
Den kostar någon hundralapp i månaden, 
det är det helt klart värt, säger Johan.

De är bägge drygt 40 år och har många år 
kvar till pensionen. Men de ser om sitt hus 
och sparar ungefär 2 700 kronor var varje 
månad i varsin tjänstepension via företaget. 

De har även en rad försäkringar för sig själva 
och för firman.

– Vi tar ut så mycket lön vi kan för att den 
allmänna pensionen ska bli maxad först, 
och så sparar vi i varsin tjänstepension. Kan 
vi fortsätta så här kommer vi att få en bra 
pension, säger Andreas.

De har hittills inte gjort några extra 
pensionsinsättningar när företaget gått bra 
och det blivit pengar över. Men de har tagit 
ut lågbeskattad utdelning, vilket är en möj-
lighet enligt skattereglerna för fåmansbolag. 
Då blir kapitalvinstskatten bara 20 procent 
efter att företagsskatten betalats och sociala 
avgifter betalas inte på vinstuttag. Därför ger 
det heller inget tillskott via skattsedeln till 
pensionen, det är bra att vara medveten om.

– Man vet ju inte om man lever tills man 
blir pensionär och vi behöver ha kapital  
i bolaget, konstaterar de.

Däremot tog Johan ut sin privata pen-
sionsförsäkring när de startade företaget, 
vilket han ångrar. Då fick han betala extra 
hög skatt, eftersom en pensionsförsäkring 
beskattas som inkomst och han passerade 
taket för statlig skatt. Därför blev det bara 
drygt hälften kvar av sparsumman.

JOHAN IKONEN
42 år
• Bor i villa söder om 

Eskilstuna
• Sambo Carolin och 

barn
• Tränar gärna löpning 

och styrketräning när 
han får tid över

Andreas Chorell, tv, och 
Johan Ikonen har känt  
varandra sedan skoltiden. 
Nu har det ett företag ihop.
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VEM VILL DU SKYDDA?

Papperen du  
inte ska glömma
Är du företagare och gift – skriv ett äktenskapsförord. Har du sparat till din pension kan den  

annars gå till din exmake/maka om ni skiljer er. Både gifta och sambor bör skriva testamente.

Det juridiska är inte enkelt att greppa för någon och 
särskilt inte för företagare. Driver du företag är du inte 
en ”vanlig” anställd, inte ens om du är anställd i ditt eget 
aktiebolag. Du är ägare och andra regler gäller för dig än 
för dina eventuella anställda. 

Det gör att du som är gift och sparar till din pension via 
företaget faktiskt kan förlora hälften av pensionsspa-
randet till din exmake/maka vid en skilsmässa. Så här 
hänger det ihop:

Säg att du har eget företag och din respektive jobbar 
som anställd. Han eller hon får pengar avsatta till tjäns-
tepensionen via sin anställning. Om ni ska skilja er blir 
det en bodelning. I den ingår allt som inte är enskild 
egendom.

Har du inte skrivit ett äktenskapsförord som anger att 
ditt pensionssparande – och det kan förstås även vara 
andra tillgångar – ska vara enskild egendom, så ingår de 
i bodelningen. Det innebär att din exfru eller exman kan 
få halva ditt pensionssparande. 

Hans eller hennes tjänstepension, som arbetsgivaren 
har hand om och äger tills det är dags att gå i pension, 

ingår inte i bodelningen och du får inte del av den.
Detsamma sker om du dör. Då blir det bodelning och 
dina sparade pensionspengar ingår i den, om du inte 
angett att de inte ska det. Vill du inte att maken/makan 
ska få del av dem, skriv ett testamente. 

Det ska du alltid göra om du vill att andra än dina arvs-
berättigade ska få dina tillgångar. Bolaget är en tillgång 
och har du en kompanjon, som grabbarna i artikeln 
intill, så vill du måhända att kompanjonen ska få din del 
av bolaget. Kolla bara först så att testamentet inte krän-
ker eventuella barns laglott. Laglotten är barnens halva 
lagenliga arv, den går aldrig att ta ifrån dem.

För sambor är situationen annorlunda eftersom sambor 
inte ärver varandra per automatik. De måste skriva 
testamente med varandra som förmånstagare om så ska 
ske. Det enda som ingår i en bodelning mellan sambor 
är bostad och bohag som anskaffats för gemensamt 
bruk. Inget annat.

Pensionssparandet ingår alltså inte. Däremot är det lika 
viktigt att skriva testamente för sambor som för gifta, 
om man vill att någon annan än ens lagenliga arvingar 
ska få del av ens kvarlåtenskap.
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Datum: ......
........

........
........

........
........

........
......

Signatur: ......
........

........
........

........
........

........
....

Namnförtydligande: ......
........

........
........

........
...

VEM VILL DU SKYDDA?

FÖR ATT SLIPPA ONÖDIGA BEKYMMER 

Aktieägaravtal
Ger en kompanjon rätt att köpa ut exempelvis en 
anhörig som ärvt delar av företaget. Livförsäkringar 
med kompanjonerna som förmånstagare ger eko
nomi att göra det.

Framtidsfullmakt
Med den kan du ge din kompanjon fullmakt att  
sköta företaget om du tappar din rättshandlings
förmåga, det vill säga blir oförmögen att ta hand 
om det. Sjukdomar och olyckor kan drabba oss  
när som helst.

Äktenskapsförord
Det är ett avtal om vad som ska vara enskild egen
dom i ett äktenskap och inte ingå i en bodelning. 
Övriga tillgångar är giftorättsgods och ska delas. 
Äktenskapsförordet kan skrivas när ni ska gifta er 
eller när ni redan är gifta. Det måste vara skriftligt 
och det ska registreras hos Skatteverket. Det går 
alltid att skriva ett nytt äktenskapsförord och göra 
enskild egendom till giftorättsgods igen.

Testamente
Det måste vara skriftligt och den som har skrivit 
det ska skriva under. Två personer över femton 
år måste bevittna testamentet samtidigt. Du kan 
testamentera vad du vill till vem du vill men dina 
barn har alltid rätt till halva sitt lagenliga arv, det vill 
säga laglotten.

Checklista

Pensioner som man inte äger förfogande över själv, till 
exempel tjänstepensioner som arbetsgivaren äger, ingår 
inte i bodelning. Men det finns ett undantag och det 
är om man har betydande inflytande över bolaget som 
äger tjänstepensionen. Då kan pensionen komma att 
ingå och det ska du som är företagare vara medvetna 
om. 

Så här kan det bli:
Kalle Karlsson har ett aktiebolag som han äger 100  
procent av, med ett kapital i bolaget som gör att bolaget 
är nettovärderat (beräkning av vad det är värt efter av-
drag för alla skatter) till 10 miljoner kronor. 
• Kalle Karlsson är gift med Kajsa Karlsson. 
• Makarna har inte något äktenskapsförord. 
• Bolagets nettovärde om 10 miljoner kronor skulle då 

ingå i bodelningen vid eventuell skilsmässa. 

Nu har Kalle blivit kär i sin sekreterare och han över-
väger skilsmässa. Inför detta tar han 2 miljoner kronor 
och sätter in i en pensionsförsäkring med sig själv som 
förmånstagare. Bolagets nettovärde blir nu 8 miljoner 
kronor.

Men eftersom Kalle har ett betydande inflytande – 
kan fatta beslut om pensionsavsättningar – så blir det 
aktuellt med undantaget och hans pension får då ingå  
i bodelningen. Han ska alltså inte kunna ”trolla bort” 
pengar från bodelningen. 

Hade Kalle Karlsson istället varit anställd i kommunen  
så hade han inte kunnat styra över hur hans tjänste-
pension placerades och då hade han inte haft samma 
inflytande över den. 

Kärleken kan ställa 
till bekymmer
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För hög eller för låg risk när du sparar, svartjobb och dyra  
efterlevandeskydd. Det är bara några av fällorna som tär på  

din pension. Läs vidare och se vilka de andra är.

Fällorna
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FÄLLORNA DU SKA UNDVIKA

Jamie Skinner bränner på åtta av tio skor. 
Passformen blir bäst då, förklarar han, och 
det gör inte ont på hästen.
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FÄLLORNA DU SKA UNDVIKA

13åriga ponnyn Kersenhof, som ursprungligen är från Irland, verkas 
(man kan säga att det är som att klippa naglarna på en människa) och 
får nya skor. 

”Svarta pengar kan 
locka de unga”
Hovslagaryrket har knappt förändrats på hundratals år. – Bara vissa material har förnyats, 

säger Jamie Skinner. Han kan konsten att få 600 kilo häst att stå stilla när han skor den.

Hästarna gnäggar och skrapar lite otåligt med fram-
hovarna i hopp om att snart få gå ut i hagen. Solen 
skiner in genom de höga fönstren i hovslageriet och ute 
grönskar det. Sommaren står i full blom men för Jamie 
Skinner är det inte semesterdags än. Trots att han är 
lärare i hovslageri under terminerna och hans elever  
har sommarlov. 

Men eftersom Jamie är inte bara anställd utan också 
driver sitt eget företag så blir det jobb även när skolan är 
stängd. Han har ett aktiebolag sedan över tio år tillbaka. 
För honom innebär det att han för det mesta jobbar. 
Långt mer än bara heltid.    

–Jag jobbar ungefär 40–50 procent i mitt företag och 
70 procent på skolan. Men jag tycker att det är skönt att 
kunna åka iväg för mig själv och sko. Det blir omväxling 
från vanliga skoljobbet, säger han.

Finns det då tid att tänka på pensionen? Jodå, och 
Jamie sparar till sin pension i sitt företag. Han sätter av 
maxbeloppet som är avdragsgillt för honom varje år, 
cirka 15 000 kronor. Tidigare pensionssparade han privat 
men när avdragsrätten försvann för anställda som har 
tjänstepension från sin arbetsgivare – och det har Jamie 
från sin skolanställning – så slutade han med det.

Att allmän pension, sjukpenning och föräldrapen-
ning är beroende av vita inkomster är något han pratar 
mycket med eleverna om. De unga kan annars lätt 

39



lockas att sko svart. Det är snabba pengar och de skulle 
kunna leva gott på att sko några hästar i veckan.

– Det finns ju ingen lag som säger att du inte får sko 
om du inte är utbildad eller godkänd hovslagare. Då 
kan det vara lockande med svarta pengar. Men så små-
ningom förstår eleverna att de behöver vita pengar. Man 
har ju kostnader för bil och utrustning, bland annat. 
Och har de inte koll på det innan, så blir de definitivt 
medvetna om det när de skaffar familj och ska vara för-
äldralediga, vabba, och så vidare, säger han.

Svartskoning är annars ett problem för hela bran-
schen. Den undermineras och priserna påverkas. De 
som svartskor konkurrerar ut dem som tar betalt vitt  
i sina företag. 

22-åriga Joanna Thunström Hammarström jobbar 
tillsammans med Jamie den här dagen. Hon blev färdig 
hovslagare året dessförinnan och har nu en enskild 
firma. 

– Jag har ridit och hoppat hela livet. När jag gick 
ridgymnasiet här på Strömsholm fick jag upp ögonen 
för hovslagarutbildningen och började på den efter 
studenten.

Hon skor en vacker dressyrhäst som tävlar i högre 
klasser. Han står snällt när skorna ska sömmas på, inga 
problem där inte. Jamie skor samtidigt en d-ponny som 
ursprungligen är från Irland. En fin, gul ponny som det 
ryker om hovarna på när Jamie arbetar med dem.

– Jag bränner på skorna på 80 procent av hästarna. 

FÄLLORNA DU SKA UNDVIKA

Joanna Thunström Hammarström har hållit på med hästar större delen av sitt liv. Att bli hovslagare kändes helt rätt för henne. 
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Det blir bäst passform så och det gör inte ont på hästen, 
säger han.

Smide, förstås, men även svetsning är en del av job-
bet. Yrket har mest utvecklats på materialsidan, i övrigt 
är det precis som för hundratals år sedan. 

Hur gör du med din bokföring, Jamie, sköter du den 
själv?

–Nej, jag lämnar bort den. Det är bättre att jag skor 
några hästar extra. Jag gör det jag är bra på, och den som 
sköter redovisningen det som den är bra på.

Han är född på Nya Zeeland och kärleken tog honom 
till Sverige. Nu har han och sambon tre barn och de bor 
i villa inte långt från Jamies arbetsplats i Strömsholm. 
Hästar har varit en del av hans liv så länge han kan 
minnas och han har jobbat med hästar sedan han var 15 
år. Bland annat inom galoppsporten som är väldigt stor 
”down under” och överhuvudtaget i den engelskspråki-
ga världen. 

–Jag var inte jockey själv, har alltid varit lite för tung 
för det, men jag har jobbat med galopphästar i flera 
länder. Det var så jag träffade min sambo.

Numera rider han inte själv, han nöjer sig med att 
forma till skor som ska passa varje enskild hästindivid 
till punkt och pricka. Annars kan hästen få ont – det är 
precis som vi människor som ska ha rätt storlek och ut-
formning på våra skor. Hovslageri är ett jobb som kräver 
ett säkert handlag och känsla, inte minst eftersom det är 
levande djur man arbetar med.

Det är bland annat det som gör jobbet så roligt,  
intygar Joanna.

–Man blir aldrig fullärd. Alla hästar är olika, de har 
olika kroppar och rör sig olika, säger hon. 

De svårhanterade hästarna då, de unga och de gamla 
som inte är så rörliga längre, hur gör du med dem? 

–Man får ha en dialog med ägaren. I vissa fall kan 
det till och med behövas lugnande. Men man lär sig och 
säkerheten är viktig i vårt jobb. Stålhätta på skorna är 
bra att ha, säger hon och skrattar.

Jobbar du bara vitt?
–Absolut, jag är på den säkra sidan. Men jag tänker 

inte så mycket på pensionen ännu. Jag ska börja spara 
när företaget är mer etablerat. 

FÄLLORNA DU SKA UNDVIKA

Jamie Skinner är både egenföretagare och anställd. Hans arbetsgivare 
sätter in premier till hans tjänstepension och han sparar själv till sin 
pension i sitt företag.

– En av tjus
ningarna med 
yrket är att man 
ständigt lär 
sig nytt, säger 
Joanna.
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Betalar för lite skatt 
Tar du ut för lite lön eller överskott  
i företaget, då blir allmänna pensionen  
låg. Försök att betala mer skatt i framtiden 
och tänk på att om du jobbar länge, så 
kan pensionen bli högre varje månad. 

Tar ut enbart utdelning
Lågbeskattad utdelning ur företaget  
ger inga pensionspoäng. Du betalar  
inga sociala avgifter på utdelningen,  
enbart bolagsskatt på 22 procent och 
sedan 20 procent i kapitalvinstskatt.

Jobbar svart
Om du har svarta inkomster så gräver 
du din egen pensionsgrav – förutom att 
det inte är lagligt. Betalar du inte in skatt 
och sociala avgifter så får du inte någon 
inkomst och premiepension. Då får du 
förlita dig på garantipensionen, som de 
som tjänat lite och bott länge i Sverige, 
kan få. 

Kompenserar inte för  
tjänstepensionen
Tjänstepensionen kan för anställda vara 
20–30 procent av pensionen och för den 

med höga inkomster till och med halva 
pensionen. Se därför till att ha ett sparan
de som motsvarar det som anställda har, 
om du kan. 

Får för låg avkastning
Avgifterna på sparandet tär oavsett om du 
sparar i försäkring eller fritt. Har du pen
sionsförsäkring eller tjänstepension så 
kan du jämföra avgifter och totalkostnad 
på www.konsumenternas.se. Betala heller 
inte onödigt höga avgifter om du sparar i 
fonder. Cirka 0,4 procent är en låg avgift.  
Aktier är billigare än fonder, men har 

Pensionen bygger på hur mycket pengar du tjänar under hela livet. För att få en bra pension  

som anställd så krävs det att man har tjänstepension – för dig som är företagare motsvarande  

sparande. Undvik pensionsfällorna om du vill få en hygglig pension.

Undvik

pensionsfällorna 

FÄLLORNA DU SKA UNDVIKA
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högre risk. De kostar inget att äga förutom 
sälj och köpavgiften. Väljer du direktav
kastande aktier som ger god utdelning till 
dig som aktieägare varje år så blir du inte 
så beroende av börskurserna. 

Tar för hög risk
Satsa inte för högt om du sparar på bör
sen. Rekordtillväxt är svår att få. Välj gärna 
lite bredare fonder eller förvalsalternativen 
i dina fondval. Köper du aktier – ha en 
portfölj med cirka sjutio stabila aktier. 

Historiskt har börsen i genomsnitt gett 
en avkastning på omkring 7 procent per 
år. Dra bort inflation på några procent 
och du har en avkastning på omkring 5 
procent per år. Räkna lite lägre så kan 
du få 4 procent per år – och det är god 
avkastning. Å andra sidan kan börsen lika 
gärna störtdyka som att gå upp, så särskilt 
i det kortare perspektivet är det svårt att 
sia om avkastningen. Du kan gå back och 
förlora mycket.

Tar för låg risk
Även låg risk kostar. Har du det långsiktiga 
sparandet på ett säkert bankkonto eller i 

räntefonder kan det innebära låg pension. 
I skrivande stund är sparräntan väldigt 
låg eller ingen alls, och räntapåräntan 
försumbar. 

Glömmer skatten 1
Ta ut lön/överskott så du får den maximala 
avsättningen till inkomstpensionen – om 
du kan – men inte mer. En högre lön inne
bär högre inkomstskatt. Om du tar ut lön 
eller överskott i firman när du fyllt 66 år så 
får du istället lägre skatt.

Glömmer skatten 2
Skatten är viktig att ta hänsyn till även 
när du tar ut pensionen. Tidig pension 
ger högre skatt än sen pension. Vill du 
ta pension tidigt, kan du exempelvis ta 
ut en mindre del och komplettera med 
sparande. Vanligt sparkapital har inga 
åldersgränser. 

Du kan även tjäna på att jobba och 
ta ut pension samtidigt – för företagare 
med enskild firma är det förmånligt. 
Egenavgifterna blir lägre om du tar ut hela 
din allmänna pension samtidigt som du 
jobbar. Men om du tar ut pension och fort

sätter att jobba kan du tjäna över taket för 
statlig skatt. Kolla därför med Skatteverket 
vilka skattenivåer som gäller för dig. 

Blir sjuk
Du tjänar in till den allmänna pensionen 
även som sjukskriven, förutsatt att du tagit 
ut vit lön/överskott ur ditt företag och där
med får sjukpenning. Men det blir inte lika 
mycket som om du jobbat. Se över om du 
måste ha en kompletterande försäkring.

Blir arbetslös utan a-kassa
Kortare arbetslöshet påverkar inte pensio
nen så mycket, förutsatt att du är medlem 
i en akassa. Akassan ger pengar till 
den allmänna pensionen. Du har rätt till 
akassa fram till 65 års ålder. Tar du ut din 
pension istället, får du lägre pension livet 
ut jämfört med om du haft kvar akassan. 
Tar du ut pensionen, eller delar, och 
fortsätter arbeta så sjunker akassan eller 
uteblir om du blir arbetslös. 

Studerar länge
Färre år med inkomster ger lägre pension. 
Det kan behövas 40 års jobb för att få en 

FÄLLORNA DU SKA UNDVIKA
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bra pension. Studiebidraget på högskola 
ger visserligen pensionsrätter. Du kan 
även jobba extra och få mer pension den 
vägen. Att jobba längre upp i åren kan 
kompensera. Studier som ger möjlighet  
till högre inkomster är bra.

Är hemma med barnen 
I den allmänna pensionen och i kollektiv
avtalad tjänstepension finns en del skydd 
för den som är hemma med barnen. Men 
att vara hemma länge utan ersättning eller 
jobba halvtid i många år får konsekvenser 
för pensionen, som påverkas negativt. 

Föräldrapenning bidrar till pensionen 
medan barnbidrag och vårdnadsbidrag 
inte gör det. 

I många kollektivavtalade tjänstepen
sioner – om du tecknat en sådan för dig 
i ditt företag – upphör inbetalningen till 
tjänstepensionen om du är hemma mer än 
13 månader. Kolla vad som gäller för dig. 

Har företag och anställning
Om du driver eget och samtidigt jobbar 
som anställd kan du få en hög samman
lagd inkomst. Men tjänar du sammanlagt 
drygt 42 000 kronor så får du inte den 
extra tjänstepensionsinbetalning som 
högavlönade anställda får. För att det 
ska gälla måste pengarna tjänas in på ett 

och samma ställe och – i ditt fall – där du 
är anställd. Annars får du se till att spara 
mera själv.

Har onödiga efterlevandeskydd 
En tjänstepension/pensionsförsäkring 
kan ärvas – via olika sorters efterlevande
skydd – och det är valbart. Men det 
minskar din egen pension. 

Vill du att dina nära ska ärva dina  
pensionspengar eller vill du få högre  
pension? Ta reda på hur mycket 
högre pension du får om du tar bort 
efterlevande skydden. Men tar du bort 
skydden kan du inte lägga tillbaka dem 
utan hälsoprövning. 

Har tjänat lite 
Om du haft liten inkomst från företaget 
blir pensionen liten. Men det går att ta ut 
garantipension – som de som får låg pen
sion kan få – från 65 eller 66 år beroende 
på när du är född. Du kan ta ut den och 
fortsätta jobba, om du vill. Du kan även 
få bostadstillägg som pensionär men du 
måste ansöka om det själv. Pensionsmyn
digheten har mer information.

Tar tidig pension
Att gå i pension tidigt brukar betyda att 
den blir låg. Det samlade pensionskapi

talet ska ju räcka under fler år. Är du less 
på företaget? Kanske kan du gå ner i tid 
istället för att sluta helt. 

Eller så kan du hitta på något annat att 
göra. Bli anställd, kanske, de sista åren 
före pensioneringen? Dina kunskaper 
som företagare kan arbetsgivare värdera 
högt.

Men är du enskild näringsidkare kan 
det vara en fördel att ta ut den allmänna 
pensionen tidigt och fortsätta att jobba. 
Tar du ut hela allmänna pensionen så får 
du betala lägre egenavgifter. 

Har bott få år i Sverige 
Har du inte deklarerat din inkomst i  
Sverige så har du inte tjänat in till din 
allmänna pension. Du kan ansöka om 
äldreförsörjningsstöd i så fall. 

Kravet är att du fyllt 65 år och att du 
tagit ut all pension, även den du kan ha 
från andra länder. Ansökan görs hos  
Pensionsmyndigheten.

Är änka med änkepension 
Om du vill ta ut pension före 65 års ålder 
så undvik att ta ut den allmänna pensio
nen. Det minskar din änkepension. 

Ta ut annan pension först. Vänta med 
den allmänna pensionen tills du fyller 65. 
Då trappas änkepensionen ned ändå. 

FÄLLORNA DU SKA UNDVIKA
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Sparar du till 
din pension?

JULIEN DAUPHIN
39 år, magiker

– Jo, jag sparar till pensionen genom företaget, 

och pengarna sitter i aktier och fonder. Jag ser 

även över min premiepension. 

– Min pappa påminner mig om hur viktigt det är 

med pensionen.

JESPER GUSTAVSSON
45 år, företagare med aktiebolag  
inom förpackningsbranschen

– Ja, jag har en pensionsförsäkring via banken 
som är en del av en hel försäkringslösning. 
– Men egentligen ser jag företaget som min  
pension, för det går att sälja sen.

JOANNA FINGAL

29 år, influencer med aktiebolag

– Ja det gör jag. Jag sparar en summa till pension varje månad 

via mitt företag.
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NÄR FÖRETAGET VÄXER

Doris Näckdal är nyfiken och  
framåt. Hon tog klivet från att  
vara anställd på en tidning till  
att starta eget bageri. Nu har  
hon tio anställda.
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NÄR FÖRETAGET VÄXER

Doris tvekar inte  
att anställa
Hon blev egenföretagare, och så småningom chef, utan så mycket eftertanke. 

Det gick av bara farten. I början gjorde hon allt själv men nu har hon tio  

anställda och företaget har vuxit rejält. 

Doris Näckdal är både otålig och uthållig – 
precis som så många andra småföretagare. 
Hon öppnade sitt bageri för tio år sedan 
och var faktiskt på väg att sälja det några år 
senare. Efter en praktik i ett stenugnsbageri 
på Gotland insåg hon hur mycket hon hade 
kvar att lära. Det kändes oöverstigligt. Men 
sedan lossnade det igen och nu anställer 
hon sin tionde medarbetare. 

– Jag är ensam i alla beslut, det är ju jag 
som äger företaget. Och det är mycket som 
ska göras utöver det dagliga i bageriet och 
med kunderna. Det hoppas jag få mer tid till 
nu, säger hon.

Att det blev bageri för henne var inte 
självklart. Hon jobbade först inom hem-
tjänsten, sedan var hon skrivande journalist 
i många år. Men när friår infördes på försök 
där hon bor, så nappade hon.

– Det gick trögt i tidningsbranschen och 
det kändes rätt att prova något annat, fast 
jag trivdes bra. Min syster dog väldigt hastigt 
ungefär samtidigt och jag tänkte mycket på 
vad jag ville göra i livet. Jag har alltid haft 
många drömmar men det gäller att ta steget 

någon gång, om de ska kunna bli verklighet.
Sagt och gjort, hon körde igång utan sär-

skilt mycket planering. Till en början var det 
mycket nytt att lära, både om hur ett bageri 
sköts och allt det administrativa.

– Det bästa med att ha eget bageri är att 
man kan baka det som man själv tycker är 
gott. Bullar smaksatta med kanel, karde-
mumma eller vanilj har rykande åtgång och 
storsäljaren bland matbröden är det vita, 
enkla surbrödet.

Någonstans inser hon att det krävdes 
en smula tur, men även rätt tajming och 
massor av energi, för att yrkesbytet skulle bli 
lyckat. Det var i samma veva som surbröd 
blev populärt och man började fokusera mer 
på lokala råvaror och genuin mat lagad från 
grunden. När en bagerilokal blev ledig slog 
hon till.

I början gjorde hon allt själv. Hon bakade, 
sålde över disk och körde ut brödet till  
restauranger och butiker med sin egen bil. 

– Jag började med det vita, enkla sur-
brödet. Det var samma bröd som jag bakade 
hemma och det var godare än det som gick 

”Jag har alltid 
haft många 
drömmar men 
det gäller att 
ta steget  
någon gång.
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att köpa i vanliga affärer. Det tycker jag 
fortfarande, och även kunderna, säger  
hon och ler.

Med de administrativa bitarna har hon 
haft god hjälp av killen som sköter hennes 
redovisning. Han påminde henne även om 
att hon behöver spara till pensionen till sig 
själv, så det gör hon sedan flera år tillbaka. 
Hennes man har dessutom nyligen gått i 
pension, så på det viset känns pensionärs-
livet inte alltför avlägset.

Men hon planerar ingalunda för att trappa 
ned, tvärtom är hon i en fas i företagandet 
där hon satsar. Hon gillar utmaningar och 
om det blir för mycket rutin blir hon lätt ut-

tråkad. Att expandera och anställa fler, som 
hon gör nu, kräver ökad omsättning och nu 
ska hon själv lägga mer tid på marknadsfö-
ring och allt det som hon inte hunnit med 
förut.

– Mun-mot mun metoden gjorde att jag 
fick kunder. Jag har inte behövt göra reklam 
för mig, säger hon.

Att driva ett lönsamt bageri kräver sin 
kvinna, i synnerhet när allt bakas från grun-
den med fina råvaror. Det är ett hantverk. 

Därför har hon lite högre prislappar än 
andra som använder halvfabrikat. Och det 
går bra.
– Vi byggde ut i fjol och det har kostat en del. 

NÄR FÖRETAGET VÄXER

– Det bästa med att ha  
eget bageri är att man  
kan baka det man själv  
tycker är gott, säger  
Doris Näckdal.
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Om du vill att företaget ska bli större och tänker anställa så 
finns en hel del att tänka på. Dina anställda ska ha löner,  
avsättningar till pension och försäkringsskydd.

Doris Näckdal har anslutit sitt företag till Livsmedelsindustrins 
kollektivavtal. Kollektivavtalen förhandlas fram av arbets
marknadens parter och reglerar det mesta för respektive 
bransch, från arbetstid, semestersättningar och löne  
revisioner till pensionsavsättningar.

Vill du som företagare inte kollektivansluta företaget så får  
du förhandla med dina anställda om vilka villkor som ska  
gälla. Det finns lagar som ska följas – inte för lönenivån men 
gällande arbetstider, semester, arbetsmiljö med mera.  
Läs mer på www.verksamt.se.

Räkna också med att löneutbetalningar, avsättningar till  
pensioner och försäkringar, sjukfrånvaro och föräldra 
ledigheter kräver en viss administration.

Då – men även nu – får jag ta ut lägre lön. 
Mina anställda får den lön de ska ha och  
jag har kollektivavtal så de får sin tjänste-
pension och försäkringar. Men jag kan  
bolla lite med kostnaderna för mig själv.

Hon tar inte ut lön upp till taket för  
in betalning till allmän pension men hon  
lägger undan lite till pensionen i en  
pensionsförsäkring. Hon har även köpt  
försäkringar i ett paket av banken. 

Men så mycket mer tid än så lägger  
hon inte på att planera för äldre dagar.  
Hon är upptagen med att leva här  
och nu. 

NÄR FÖRETAGET VÄXER

Mera jobb med anställda
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”Tänk efter  
vad du vill göra”

När Kjell Smidelöv startade sitt företag hade han varit 
fast anställd i över 30 år. Det är åtta år sedan nu och 
han hade på så sätt hunnit tjäna in till en helt okej 
allmän pension och tjänstepension.

– Jag hade en bra lön i många år och kände att jag 
inte riskerade pensionen genom att starta eget. Jag  
drog ner på mina kostnader i samma veva, jag var 
inställd på att det kunde bli tufft i början eftersom jag 
inte visste på förhand hur mycket jag skulle tjäna. Man 
får vara ödmjuk och inse att det kan ta tid att bygga en 
verksamhet.

Han arbetar som konsult och håller utbildningar med 
stora företag som kunder, och bolaget går bra. Men 
det är inte helt enkelt alla gånger. Innan han får grönt 
ljus för att påbörja ett uppdrag kan det krävas många 
beslutsrundor hos uppdragsgivaren. Budgetar ska läggas 
och chefer säga sitt. Det går inte alltid som han planerat.

– Vid ett tillfälle var det klart att jag fått ett uppdrag 
men så ändrade uppdragsgivaren sig i sista minuten.  
På så vis tog det flera månader innan jag hade nya  
uppdrag och kunde fakturera igen.

Men när det gäller pensionen behöver han inte känna 
oro. Han har jobbat inom försäkringsbranschen och  
kan det här med pensioner.

– Min situation är inte som många andra företagares. 

Problemet för många är att de är rädda för att lyssna till 
de råd som pensionsrådgivarna ger. Man gör ingenting 
i stället och skjuter pensionen ifrån sig, och inser långt 
senare att man borde ha tagit tag i den för länge sedan.

Han är 62 år nu och ska jobba även nästa år men sedan 
tänker han lägga arbetskostymen på hyllan.

– Jag har jobbat sedan jag var 16–17 år och fått stiga 
upp till väckarklockan varje morgon. Nu vill jag få tid  
till annat, säger han.

Hustrun ska pensionera sig samtidigt som honom 
och de ser fram emot den frihet som pensionen kan ge. 
Men flytta till ett soligt land tänker de inte göra.

– Vi går våra egna vägar, tänker efter vad vi vill göra 
och följer inte bara med strömmen. Detsamma gäller 
när man ska planera sin pension, säger han.

Hans första tips är att räkna på hur mycket pension  
man faktiskt behöver för att leva det liv man vill. Inte 
bara räkna på hur man ska få så hög pension som  
möjligt, utan en tillräcklig.

– Jag är medveten om att livet inte varar för evigt  
och det gäller att göra det bästa av den tid man har.  
Räkna med att du inte behöver lika mycket pengar  
som pensionär som när du jobbar. Man kan se över 
transport-, mat- och klädkontona, bland annat. Så  
pensionen kan räcka längre än lönen, säger han.

Om ett år tar han steget ut i det fria. Då går Kjell Smidelöv i pension efter ett långt arbetsliv, 

de senaste åren med egen firma. Han har räknat ut att pensionen räcker till det han vill göra.

TA UT PENSIONEN
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TA UT PENSIONEN

Hur mycket pengar  
behöver du ha som  
pensionär?  
Pensionen blir lägre än  
lönen men var medveten 
om att även utgifterna 
minskar. Och det är lättare 
att dra ned på kostnaderna 
än att höja inkomsten/
pensionen.

Hur mycket har du?  
Gör en prognos på  
www.minpension.se. Lägg 
alla tillgångar på bordet, 
även kapital som inte är 
pension. Skilj på skattade 
pengar och oskattade. 
Pensionsförsäkringar ska 
beskattas som pension när 
de tas ut, medan sparade 
pengar i exempelvis en 
kapitalförsäkring redan är 
beskattade och klara.

Vad betyder  
uttagstiden?  
Om du tar ut pensionen på 
fem år istället för livsvarigt 
så blir det mycket mindre 
pension efter fem år. Var 
medveten om det.

Kjells tips

PLANERA
DIN PENSION

– Följ inte bara strömmen utan 
räkna på hur mycket pension 
du faktiskt behöver, säger 
Kjell Smidelöv som ska sluta 
jobba det år han fyller 64 år.

51

http://www.minpension.se


Vad har du för framtidsplaner? Vad kostar de att förverk-
liga? När du vet det, kan du ta reda på när du har råd att 
gå i pension. Möjligheterna är många, inte minst för dig 
som är företagare och kan välja pensionstidpunkt helt 
själv. 

Tidpunkten. När du väljer att gå i pension påverkar hur 
stor pension du får. Tumregeln är att ju tidigare du 
pensionerar dig, desto lägre bli pensionen. Den ska 
räcka under fler år, och du slutar tjäna in till den om du 
slutar jobba. Allmänna pensionen kan du börja ta ut när 
du fyller 61 år och du har laglig rätt att fortsätta arbeta 
tills du fyller 67 år som anställd. Men du som är egen-
företagare kan fortsätta arbeta längre, du bestämmer 
själv. Tjänstepension och privat pensionsförsäkring går 
att ta ut från 55 års ålder.

Pensionsgruppen i riksdagen har enats om ett förslag på 

höjd pensionsålder. Lägsta och högsta pensionsåldern höjs 

till 63 respektive 69 år, från 61 respetive 67 år. Läs mer på

www.minpension.se och www.pensionsmyndigheten.se.

Lägre skatt om du jobbar längre. Från det år när du fyller 
66 år får du ett förhöjt grundavdrag och ett förhöjt 
jobbskatteavdrag. Det gör att skatten blir lägre både på 
pension och på arbetsinkomster. Samtidigt betalas det 

fortfarande in pengar till din allmänna pension, även på 
det som du tjänar in från 65 års ålder.

Ta ut tidigare. För företagare med enskild firma kan det 
ändå vara lönsamt att ta ut hela sin allmänna pension 
tidigt. De sociala avgifterna sänks till 16,36 procent om 
du jobbar vidare och tar ut hela allmänna pensionen på 
samma gång.

Ta ut senare. För enskilda näringsidkare och dig som 
driver aktiebolag kan det även vara smart att skjuta upp 
en del av vinsten/överskottet till det år man fyller 66 
år. Då kan man ta ut lönen/överskottet med lägre skatt 
än innan. Skjuta upp uttaget går att göra med hjälp av 
periodiserings- och expansionsfonder. Företagare med 
aktiebolag kan även ha kvar pengar i bolaget och sedan 
ta ut dem med lågbeskattad utdelning.

Jobbar du det år du fyller 66 år och senare, så gör det 

förhöjda jobbskatteavdrag och det förhöjda grundavdraget

 att du bara behöver betala cirka åtta procent i skatt på lön/

överskott upp till 196 000 kronor (2017). 

Jobba och ta ut pension. Den allmänna pensionen ökar så 
länge du jobbar och tar ut lön/överskott, och det kan du 
göra fast du tar ut den allmänna pensionen samtidigt. 

Högre pension ju 
längre du jobbar

TA UT PENSIONEN

Ju mer du tjänar i livet, desto högre pension kan du få. Jobbar du fler år så ger det högre  

pension. Men maxad pension är inte alltid den bästa pensionen. Försök hålla balansen  

mellan pengar och frihet.
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Så här olika beskattas samma inkomst på 20 000 
kronor beroende på om det är lön eller pension  
och om du är född före eller efter 1952 (år 2018)  
vid kommunalskatt 32 kronor.

  Skatt på pension, inte fyllt 66 år, 5 750 kr  

  Skatt på pension, fyllt 66 år, 4 780 kr  

  Skatt om du jobbar, inte fyllt 66 år, 4 190 kr  

  Skatt om du jobbar, fyllt 66 år, 2 530 kr  

Skillnaden mellan att ta ut pension tidigt  
och att jobba sent blir  3 220 kronor. 

Så mycket mer blir det

HÖGST
SKATT 

på pension som 
tas ut före det år du 

fyller 66.

LÄGST 
SKATT 

på arbetsinkomster 
från det år du fyller 

66.

LENA RYBERG-ERICSSON
52 år, delägare och vd för ett musteri
– Jag sparar i ett pensionssparkonto – när jag har råd.

PETER LARSSON

41 år, lantbrukare och enskild näringsidkare

– Jag har pensionsparat i 20 år och det gör även 

min fru – i avdragsgilla pensionsförsäkringar. Vi 

vill ha lika stor pension när vi pensionerar oss. 

Därför sparar vi mer till henne nu, för hon började 

spara senare än jag.

Den kan du ta ut på hel- eller deltid och du kan även 
pausa uttaget om du vill det. För tjänstepension och 
pensionsförsäkringar är det inte lika flexibla regler.  
Kolla vad som gäller för dina pensioner.

Fällorna. Se upp om inkomsten når över taket för statlig 
skatt om du tar ut pension och jobbar samtidigt. Tar 
du ut pension blir dessutom a-kassan lägre om du blir 
arbetslös, och rätten till bostadstillägg påverkas. 
Läs om fler fällor på sidorna 42–44.

Sparar du till  
din pension?
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Glöm inte  
att leva

Örjan Eriksson har ganska långt  
kvar till pensionen. Den är inget  
han tänker på dagligdags.
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Glöm inte  
att leva

Pengar och pensioner är inte allt här i livet. Att må bra är väl så 
viktigt. Så ta hand om dig så du kan njuta av tiden som pensionär, 

och den frihet som pensionärslivet ger.
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”Hälsan är  
ändå viktigast”

Spara till pensionen går att göra på olika sätt. Varian-
terna är många och det går att finlira och få chans till 
bättre avkastning och högre pension. 

Men majoriteten av de företagare som vi pratat med 
lägger inte så mycket energi och tankemöda på den 
framtida pensionen. De är upptagna med att driva sina 
företag i realtid. Precis som Örjan Eriksson, som har en 
enskild firma sedan snart tio år tillbaka. 

Han konstaterar att vilket fokus man har på pensionen 
skiljer sig åt mellan olika företagare, beroende på vilken 
verksamhet man har.

– De som har en kundstock som är värdefull och 
säljbar, till exempel. De verkar inte pensionsspara så 
mycket, för pensionen ligger redan i deras företag.  
De kan sälja kundstocken och få pengar att leva på, 
säger han.

Andra företagare, som han själv, är istället lika med 
sitt företag. Om han försvinner så har företaget inget 
värde. Hans kunder vill ha del av hans kunskap och  
den är de villiga att betala för. 

Han har varit filmare i många år, först i femton år på TV4 
i Västerås, två år på SVT och sedan som egen företagare. 
Han tar även stillbilder men just rörliga bilder är det han 
brinner mest för.

När vi talas vid arbetar han delvis som filmpedagog för 
Kulturskolan där han bor och lär ut film till barn och 
ungdomar i skolorna. Ett roligt och givande uppdrag.

– I morgon ska vi ha filmvisning och eleverna får visa 
sina reklamfilmer som de har gjort. Det blir spännande, 
säger han.

Han började spara extra till pensionen några år efter 
att han gått över till egen firma. Dessförinnan tjänade 
han in till tjänstepension via sin anställning. Han sparar 
1 600 kronor i månaden avdragsgillt i en pensionsförsäk-
ring. Pengarna sitter i fonder men han minns inte vilka.

– Jag fick hjälp av banken med det här, säger han.

Han är nyss 50 år fyllda och tycker att pensionen känns 
långt borta. 

– Vem vet om man får någon pension, mycket kan 
ändras både när det gäller pensionsregler och landets 
ekonomi fram tills dess. Se bara hur vissa chefer för 
fondbolagen skor sig på bekostnad av spararna. Det 
finns flera exempel.

– Men jag såg ett reportage om ett pensionärspar som 
hade köpt en husbil och åkte runt i Spanien. De hade en 
billig lägenhet kvar hemma. Det låter trevligt, om man 
får ha kvar hälsan vill säga – för det är ändå viktigast, 
säger han.

Filmaren och fotografen Örjan Eriksson har fyllt 50 år. Pensionen känns fortfarande  

avlägsen och även osäker. – Vem vet om vi får någon pension alls när det är så dags,  

säger han.

TA HAND OM HÄLSAN
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TA HAND OM HÄLSAN

Vilket fokus man har på pensionen är olika för olika  
företagare, och beroende på vilken verksamhet man  
har, konstaterar Örjan Eriksson.

att ha koll på som företagare (2018):

e Full allmän pension

504 375 kr/år
eller 468 750 kr/år efter avdrag för  
allmän pensionsavgift på 7%

e Brytpunkt 1 för statlig skatt +20% 

468 700 kr/år
e Brytpunkt 2 för statlig skatt +5%  

675 700 kr/år 
e Full föräldrapenning 

455 000 kr/år 
(10 prisbasbelopp)

e Högsta inkomst för full sjukpenning

341 250 kr/år 
(7,5 prisbasbelopp)

Inkomstnivåer

Prisbasbeloppet är 45 500 kronor. Det styr 
utvecklingen av garantipensionen. Om pris
basbeloppet stiger med en procent så stiger 
garantipensionen på samma vis.
 
Förhöjda prisbasbeloppet är 46 500 kr. Det 
används för beräkning av pensionsgrundande 
inkomst (PGI) och pensionspoäng.

Inkomstbasbeloppet är 62 500 kr. Det speglar 
inkomstutvecklingen och påverkar den del av 
den allmänna pensionen som kallas inkomst
pension. Det finns ett inkomsttak när lönen inte 
ger någon mer allmän pension. Det taket går vid 
8,07 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar 42 000 
kronor i månaden 2018.

Alla tre basbeloppen fastställs av regeringen.
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Stina Fröjd har nyss firat sin födelsedag när vi träffas. På bordet 
står vackra blommor från alla gratulanter. Men Stina ser dem 
inte, hennes syn är väldigt dålig.

– Jag kan inte säga vad andra ska göra i livet, det beror alldeles 
på vem man är. Men jag är i alla fall inte färdig än, säger den 
nyblivna 107-åringen.

Hon och hennes man Olle var lantbrukare i många år. Han  
gick bort 15 år tidigare och hon saknar honom mycket. Men 
hon håller tät kontakt med döttrarna Gunn-Britt, 84 år, och 
Irene, 75 år. Irene sköter även sin mammas ekonomi.

107 år fyllda



Vad vill du göra med ditt liv – nu och när du blir äldre?  
Hur länge tror du att du kommer att leva?  

Räcker din pension för dina framtidsdrömmar?



Det var vi som gjorde boken

EKONOMIJOURNALIST
ANNA BJÖRE

FOTOGRAF 
PER GROTH

GRAFISK FORMGIVARE
LENA KÅGSTRÖM

– Jag hoppas att jag får behålla  
hälsan, både fysiskt och psykiskt,  
så jag kan fortsätta att vara aktiv  
och göra sånt jag tycker är roligt.

– Jag blev segelbåtägare för några år 
sedan och hoppas att jag kommer vara 
frisk nog för att ta lite längre seglatser  
i Europa när jag blir pensionär.

– När jag går i pension ska jag  
skaffa hund, ta upp mitt golfspel  
och ägna mig åt barn och  
barnbarn.

Om du är småföretagare  
– läs den här boken

Du får reda på en massa matnyttigt om din pension 
För du har inte automatiskt en tjänstepension, vilket så gott som alla anställda har.  

De anställdas arbetsgivare sätter in pengar till deras tjänstepension och den utgör en 
betydande del av den slutliga, totala pensionen. Så det är solklart att eget sparande till 

pensionen är viktigt för småföretagare. 

Du behöver inte läsa allt från pärm till pärm. Börja med det kapitel som intresserar dig 
mest. Kanske är det den delen som handlar om hur mycket pengar du kan behöva spara 
för att få motsvarande tjänstepensionsavsättning som en anställd med samma inkomst 

som du har? Vill du sedan läsa – och förhoppningsvis lära – mera så fortsätter du. Du får 
reda på olika sätt att spara, vad du kan tänka på när företaget växer, hur ni kan skydda 

varandra om ni är kompanjoner, hur pensionsuttaget kan planeras  
och mycket mera. 

Lycka till med företagandet och pensionen!
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