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Turnébesök 23 april – Jönköpings 3 600 
egenföretagare får inte glömma pensionen! 

I morgon onsdag den 23 april kommer Pensionsmyndigheten och 

nyföretagarturnén till Jönköping. Kommunens omkring 3 600 

egenföretagarna har i snitt 821 000 kronor i intjänad allmän pension, i 

jämförelse med snittet i orange kuvert som är 941 000 kronor. ”Glöm inte 

bort pensionen”, är tipset från Pensionsmyndighetens deltagare. 

Pensionsmyndigheten deltar i år på ”Nyföretagarveckan” 22–25 april, som arrangeras 

av Nyföretagarcentrum och är ett samarbete med myndigheter och företag. De städer 

som besöks är Göteborg, Jönköping, Norrköping, Eskilstuna, Västerås och Uppsala. 

Syftet är att informera om hur det är att starta och driva företag – och för 

Pensionsmyndighetens del att inte glömma bort att tjäna in till sin framtida pension. 

– När man startar eget är det mycket att tänka på men det gäller att inte glömma bort 

sin framtida lön, det vill säga pensionen. Som egen företagare måste du själv ta lite 

större ansvar för din pension, till skillnad mot en vanlig anställd, säger Mona Myrberg, 

kommunikatör på Pensionsmyndigheten.  

Här är våra viktigaste tips till en nyföretagare för sin pension: 

1. Ta ut lön – Lönen/överskottet du tar ut och skattar för gör att du tjänar in till din 

allmänna pension. 

2. Betala avgifterna – Du måste betala både ålderspensionsavgift via företaget och 

allmän pensionsavgift via inkomstskatten. 

3. Kompensera för utebliven tjänstepension – Som företagare får du inte 

tjänstepension. Spara därför upp till 5 procent av din inkomst i ett långsiktigt 

sparande. 

Turnén går bland annat att följa på Nyforetagarveckan.se eller 

Facebook.com/nyforetagarcentrum. Över 1 500 personer besökte senast turnén Café 

Starta & Driva Eget, som arrangerades i sju städer. Då delades också 13 000 Starta 

Eget-kit ut runt om i landet. 

Turnéplan: 

Göteborg tisdagen 22 april. kl 13–16 

Jönköping onsdagen 23 april, kl 9–11 

Norrköping onsdagen 23 april, 14–16 

Eskilstuna torsdagen 24 april, kl 9.30–11.30 

http://egetforetag.se/
https://www.facebook.com/nyforetagarcentrum
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Västerås torsdagen 24 april, kl 14–16 

Uppsala fredagen 25 april, kl 9.30–11.30 

– Egenföretagare är av Pensionsmyndighetens prioriterade målgrupper just nu. Redan 

förra året startade vi vår satsning på att nå gruppen företagare genom annonser, mässor 

och seminarier och ett nytt samarbetsavtal med Verksamt.se, säger Mona Myrberg. 

Här finns mer info om Nyföretagarveckan http://egetforetag.se 

Här finns våra tips för egenföretagare om pension 

www.pensionsmyndigheten.se/ForDigSomForetagare.html  

Här kan du boka informatör till arbetsplatsen 

www.pensionsmyndigheten.se/BokaInformator.html  

För vidare information 

Mona Myrberg, kommunikatör och projektledare, 072–210 22 59 

Agneta Claesson, informatör och med på turnén, 072–210 27 78 

Thomas Léstrade, informatör och med på turnén, 072–210 28 10 

Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 0736–27 53 83 

Korta fakta egenföretagare och allmän pension januari 2014 

Antal egenföretagare 371 000 varav 131 000 kvinnor och 240 000 män. 

Antal egenföretagare som inte är födda i Sverige: 79 000 personer. 

Antal som tar ut mindre än 200 000 kronor per år i inkomst: 283 000. 

Genomsnittlig ålder egenföretagare: 48,7 år. 

Snittålder alla pensionssparare i Sverige: 43,8 år 

Genomsnittlig behållning i orange kuvert för egenföretagare som har inkomst: 

857 000 kronor. 

Snittbehållning i orange kuvert alla pensionssparare bosatta i Sverige: 941 000 kronor. 

 Antal egenföretagare genomsnittlig pensionsbehållning genomsnittlig ålder 

Göteborg 18569 782 831 45,4 

Jönköping 3613 820 938 48,1 

Norrköping 3764 841 041 47,9 

Eskilstuna 2639 827 969 48,3 

Västerås 3549 864 176 48,5 

Uppsala 7407 862 275 48,3 
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