Trygghet och ekonomi
för företagare.
Information från Swedbank och Sparbankerna.

Ha koll på ekonomin.
Har du koll på ekonomin, ditt försäkringsbehov
och juridiken? Då blir livet som företagare tryggare,
du är bättre förberedd om något oväntat händer
och står starkare inför framtiden. Det gäller både
dig som företagare, ditt företag och dina anställda.
Hur väl klarar du till exempel ekonomin om du
skadar dig, blir sjuk eller får oväntade utgifter?
Eller hur går det med företaget om din kompanjon
vill hoppa av? Och hur ser din långsiktiga ekonomiska
planering ut för investeringar och pensionen?
Här vill vi ge dig vägledning så du kan vara tryggare
i ditt företagande.
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Pension

Spara

Tips om hur du
som företagare
bör planera för
din pension.

Så kan du spara till
både en buffert
och framtida
investeringar.

Trygghet och
försäkringar
Så kan du rusta dig
och ditt företag mot
det oväntade.
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Går intäkter och
kostnader ihop?
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Som företagare är det viktigt med
ekonomisk trygghet, att ha koll på
hur du kan utveckla lönsamheten och
samtidigt få ihop ekonomin. Om det
inte går jämnt ut är ett steg att se
över kostnaderna.

på kort sikt men ett råd är att ändå
regelbundet se över företagets
utgifter för att se om ni ska ändra
eller försöka omförhandla något.
Samtidigt bör du också se hur du kan
öka företagets intäkter.

De rörliga kostnaderna för exempelvis
material, konferenser och abonnemang
är ofta lätta att dra ner på. De lite
mer fasta kostnaderna, till exempel
för lokalhyra, anställda och räntor
kan däremot vara svårare att påverka

Tips! Det finns många budgetverktyg,
bokförings- och faktureringsprogram
som kan underlätta för dig så du får
mer tid över till att driva och utveckla
ditt företag.
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Spara som buffert och
för framtida investeringar.
En femtedel av företagarna i Sverige
skulle inte klara tre månader med
halverade intäkter. Men av de som
uppger att de skulle klara det har de
flesta ett buffertsparande i företaget.1
Hur ser det ut för dig?
När ett företag är nystartat eller om
företagets intäkter varierar över året
kan det vara svårt att spara regelbundet.
Då kan du kanske istället sätta av
mindre summor vid enstaka tillfällen,
det kan få stor betydelse på sikt.
Med ett sparkapital som buffert kan
du få en stabilare ekonomi i företaget
över året men även ha ekonomiska
resurser om något oförutsett händer.

Tänk över vilket sätt att spara som
passar dig bäst, om du ska du spara
i företaget eller som privatperson.
Pengar som du behöver ha tillgång
till fort, bör placeras där du enkelt
kommer åt dem. Medan pengar du
sparar på lite längre sikt kan placeras
där du kan få möjlighet till större
avkastning.
Tänk på att skattereglerna kan skilja
mellan aktiebolag och enskilt företag,
vilket kan påverka sparform.
Din bank eller revisor kan hjälpa dig att
komma fram till vilken sparform som
fungerar bäst för dig och ditt företag.

1) Undersökningen genomfördes i augusti–september 2019 av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank och
Sparbankerna. 1 000 företagare med upp till 49 anställda deltog.
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Så här kan du spara i tre steg:
Spara till en buffert
för oväntade utgifter
Ett lättillgängligt kapital som ger
dig trygghet om du får oväntade utgifter.
En sparbuffert kan göra att du har råd
med mindre utgifter utan att behöva låna
eller köpa på avbetalning.

Spara till pensionen

Även om du tar ut lön så att du får allmän
pension bör du även sätta av pengar som
motsvarar vad anställda får i tjänstepension.
En del företagare ser sitt företag som en
pensionsförsäkring och planerar att sälja
bolaget när de går i pension. Det kan vara
osäkert då få vet vilket pris man kan få ut
20–30 år framåt i tiden.
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Spara till investeringar

Ställ dig själv och svara på dessa
tre frågor så kan valet av sparform
bli lite enklare.
Hur mycket pengar ska jag spara?
Även mindre belopp kan växa sig stora
med tiden. Rör det sig om en större summa
kan det vara klokt att fördela den mellan
olika sparformer.
När ska pengarna användas?
Bestäm om det är viktigt att kunna ta ut
pengarna när som helst eller om du vill och
kan binda på en viss tid. Det påverkar hur
du bör fördela ditt sparande mellan olika
sparformer.
Vilken risk är jag beredd att ta?
Även vilken risknivå du känner dig bekväm
med påverkar hur du bör fördela ditt
sparande mellan olika sparformer.
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Pension
– så funkar det.
Din pension kan
komma från flera håll
och som företagare
behöver du själv ta
ansvar för alla delarna.
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Allmän pension

Tjänstepension

Extra sparande

Pengarna till din allmänna pension kommer
från den skatt och de avgifter du som
företagare betalar in på lönen du tar ut.
Om du tar ut en lön på cirka 45 000 kronor
(2020) före skatt får du maximal
avsättning. Pensionsmyndigheten kan
ge information utifrån din situation.

De flesta anställda får avsättning till
tjänstepension från sin arbetsgivare.
I de flesta avtal är avsättningen 4,5 procent
av lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
(motsvarar lön på 41 750 kr per mån)
och 30 procent på lön över det. Som företagare ansvarar du själv för detta. Försök
att spara motsvarande summa som om
du hade varit anställd.

Det kan vara klokt att ha ytterligare
ett sparande för att få ännu bättre
pension. Många som har arbetat 40 år
i Sverige får en pension på ungefär
50 till 60 procent av den tidigare lönen.
Om du inte har tagit ut lön under så
många år eller sparat undan blir det
troligen mindre. Har du inkomst av
aktiv näringsverksamhet eller driver
aktiebolag och endast betalar in till
allmän pension får du dra av för

individuellt pensionssparande med
upp till 35 procent av inkomsten från
näringsverksamheten. Avdraget får
vara högst 10 prisbasbelopp. Tänk på
att dina avdrag kan påverka hur mycket
som sätts av till din allmänna pension.
Pensionsmyndigheten har information
om aktuella beloppsgränser. Som ett
extra sparande kan du även sätta av
mer till tjänstepension.

Exempel
Företagare som idag är 30 år och tjänar 30 000 kronor kommer få en pension
på knappt 16 200 kronor per månad före skatt om man sätter av till
tjänstepension. Om det inte görs får samma individ 11 900 kronor före skatt.2

2) Beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallskalkyl. Pension inklusive tjänstepension utgår från ITPs
tjänstepensionsavtal. Beräkningarna är i fasta priser, det vill säga i dagens penningvärde. Individen började arbeta i
25-årsåldern.
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Lön eller utdelning
– hur påverkas du?
Om du driver ett aktiebolag som går
med vinst kan du välja att ta ut lön eller
utdelning och/eller spara pengarna i
bolaget. Skattemässigt kan det vara
stor skillnad, lön beskattas med
inkomstskatt medan utdelning
beskattas som kapital. Kapitalskatten
är lägre än inkomstskatten. Men även
om det kan finnas skattemässiga fördelar med att ta utdelning istället för
lön ska detta ställas mot att ersättningar från det allmänna socialförsä
kringssystemet, till exempel sjuk
penning och allmän pension, grundas
på lön inte utdelning.

Se mer på Skatteverkets hemsida vilka
skatteregler som gäller vid utdelning.
Tar du ut en lön som är högre än taket
i sjukförsäkringen får du maxbeloppet
om du blir sjuk, det vill säga 804 kronor
per dag. Om du i stället tar ut en lön
på 20 000 kronor per månad, får du
510 kronor per dag om du blir sjuk.
Tar du ut en lön på 20 000 kronor per
månad och inte sätter av till tjänstepension kommer du få knappt
10 000 kronor per månad i pension.
Tar du i stället ut en lön upp till taket
och samtidigt sätter av till tjänstepension blir din pension drygt
27 000 kronor per månad.3

3) Beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallskalkyl. Pension inklusive tjänstepension utgår från ITPs
tjänstepensionsavtal. Beräkningarna är i fasta priser, det vill säga i dagens penningvärde. Individen 30 år idag och
började arbeta i 25-årsåldern.
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Trygghet och försäkringar.
Många drar sig för att tänka på vad som händer om man
skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka. Här får du tips
på vad du kan göra och som kan vara avgörande om det
oförutsedda skulle inträffa.
När du tar ut lön och betalar in skatter
och avgifter får du del av det allmänna
socialförsäkringssystemet. Det gör
att du, till exempel, kan få högre
ersättning vid föräldraledighet och
sjukfrånvaro. Tar du ut din inkomst
som utdelning kan du få tillgodoräkna
dig det som sjukpenninggrundande

inkomst, alltså den inkomst som nivån
på sjuk- och föräldrapenning bygger på.
Du kan få olika mycket ersättning i de
olika systemen. Nedan ser du vilken
inkomst av lön du behöver ta ut för att
få maximal ersättning. Försäkrings
kassan kan ge information utifrån
din situation.

Vid inkomst, kr per mån (2020)

16

Max ersättning från föräldraförsäkring

39 400

Max ersättning från sjukförsäkring

31 500
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Egna försäkringar
Har du råd och möjlighet att vara borta
från företaget? Kontrollera vilka
försäkringar du har och vilka du behöver
som trygghet vid långvarig sjukdom,
olycksfall och vilket skydd du kan ge
till din familj vid dödsfall.
Med en sjukförsäkring får du vid sjukdom extra ersättning utöver den från
Försäkringskassan medan en sjukvårdsförsäkring gör det möjligt för dig
att snabbare få tillgång till vård och
på så sätt förkorta tiden du är borta
från företaget. Exakt vilka försäkringar
som passar är individuellt, men en bra
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start är att matcha det upplägg de
flesta anställda med kollektivavtal har.
Då täcker du in en trygghet vid
sjukdom, olycksfall, dödsfall och din
framtida pension.
Om du blir sjuk eller planerar att vara
föräldraledig bör du, utöver försä
kringar, ha en plan för hur företagets
verksamhet kan fortsätta under tiden
du är borta, till exempel att hitta
en ersättare som tillfälligt kan ta
över driften.
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A-kassa
Som företagare kan du, precis som
anställda, ha rätt till ersättning vid
arbetslöshet. För att få mer än grund
ersättningen, 365 kronor om dagen,
behöver du ha varit medlem i en
a-kassa i tolv månader och tagit ut lön.
Då kan du få 80 procent av din lön upp
till 25 000 kronor per månad om du
blir arbetslös. Högsta ersättningen
blir då alltså 20 000 kronor per månad.
Om du har en lön över 25 000 kronor
och vill försäkra dig ytterligare kan du
teckna en separat inkomstförsäkring.
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Avtal och juridik
Utöver detta behöver du som
företagare, för att få ersättning från
a-kassan, bland annat även lägga
ner företaget eller låta det vara
vilande samt vara arbetssökande på
100 procent, du kan alltså inte vara
deltidsarbetslös.

Bra avtal är ett effektivt sätt att
förebygga konflikter och problem.
Med skriftliga avtal minskar du
risken för tvister och du och dina
samarbetspartners får en manual
för hur ert samarbete är tänkt att
fungera. Ett råd är att ta hjälp av
en jurist för att utforma avtalen
på rätt sätt.

sig att man har olika uppfattningar
om vad som gäller kan det leda till
utdragna, uppslitande och kostsamma
konflikter, ofta helt i onödan. Några av
de vanligaste avtalen är:

Många upplever att de känner sina
kompanjoner, anställda, kunder och
leverantörer så väl att det inte behövs
några avtal. När det sedan visar

◊ Sekretessavtal

◊ Kompanjons- eller aktieägaravtal
◊ Anställningsavtal
◊ Konsultavtal
◊ Integritetspolicy
◊ Äktenskapsförord
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Tips!

Trygghet för företagare
– tips från Swedbank
och Sparbankerna.
◊ Ta ut lön. För att tjäna in till allmän

pension måste du ha en årsinkomst på
minst 20 000 kronor (2020) Med en
månadslön på 44 900 kronor (2020)
eller mer får du maximal avsättning
till allmän pension, du får även
maximal ersättning från sjuk- och
föräldraförsäkringen.

◊ Sätt av pengar till tjänstepension.

Utgå från nivåerna i tjänstepensions
avtalen och sätt av lite mer för att även
täcka upp ett privat pensionssparande.

◊ Som företagare har du avdragsrätt för
privat pensionssparande, givet att du
tar ut lön.
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◊ Se inte ditt företag som din pensions

försäkring. Även om du kan sälja
företaget den dag du går i pension är
det inte säkert att du får ut den summa
du hade tänkt dig.

◊ Gå med i en a-kassa, så du får

ersättning om du skulle bli arbetslös.

◊ Se över vilka trygghetsförsäkringar du

behöver som företagare men även vilka
försäkringar du behöver för företaget.

◊ Ha koll på vilka avtal du behöver skriva,
så kan du förebygga konflikter och
problem.

Har du frågor?
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F190444

Läs mer på
swedbank.se/foretag
eller ring oss dygnet runt
på 0771-33 44 33.

