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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 

Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och 

försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit 

finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 

 

Vägledning för ett effektivare sparande 

I dag lanserar Länsförsäkringar en funktion i appen som ska vägleda kunderna i sparande. 

Nytt är att man blir informerad om det uppstår några avvikelser på vägen mot sparmålet och 

får tips på hur man kan åtgärda det.  

Det här är ett enkelt sätt att komma igång med sitt sparande och att samtidigt få vägledning i att 

uppnå de sparmål man sätter upp, säger Eva Zetterdahl, chef Spara och Placera på Länsförsäkringar 

Bank; 

– I dag finns digitala tips som visar hur mycket du har sparat. Det unika nu är att kunderna får 

information om det är någonting i sparandet som måste ändras för att målen ska uppfyllas. Och jag 

tror vi kommer att se mer av det här i framtiden, då mycket pekar på att vi idag inte anser oss 

varken ha tid, ork eller lust att se över vårt sparande.  

– Andelen kunder som använder en app ökar hela tiden säger Rikard Josefson, vd på 

Länsförsäkringar Bank och menar att fler och fler upptäcker fördelarna med digitala hjälpmedel för 

att hålla ordning på ekonomin, inte minst för att det nu finns en ny generation unga vuxna, som i 

princip vuxit upp helt utan kontanter; 

– Ju mer digitala vi blir, desto mer behöver vi alternativ till spargrisar. Jag tror att den här typen av 

appar kommer att vara otroligt viktiga för kommande generationer. 

Så här kan det se ut om din sparprognos skulle se dålig ut. Då ändras färgen på prognosen från blå 

till röd och en varning kommer upp med tips på hur du kan förbättra din sparprognos. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Eva Zetterdahl, chef Spara och Placera på Länsförsäkringar Bank. Tel. 08-588 417 98 

Pressjouren. Tel. 08-588 418 50 
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