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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. 

 

Vem kan bli miljonär  

Vad avslöjar en miljonär och var finns de? En undersökning som Länsförsäkringar 

genomfört bland 2 800 svenskar visar att du har störst chans att idag ha en miljon på banken 

eller i aktier och fonder om du är man, har högskoleutbildning, är egenföretagare, gift men 

inte har barn och har en årlig inkomst på över 400 000 kronor.  

– Att bli miljonär kanske är att sikta för högt, för många räcker det nog med betydligt lägre belopp. 

Vissa sparar för att tåla överraskningar i livet och då kan kanske 100 000 kr räcka. Andra kanske 

sparar för att känna frihet för att kunna lämna en dålig chef eller fel partner, säger Arne Ohlson, 

ansvarig privatmarknad Bank på Länsförsäkringar 

Sammantaget hade svenskarna 5 200 miljarder kronor placerade på bank eller i akter och fonder 

tredje kvartalet 2017 (Källa SCB). Så här fördelars sig miljonärerna i Sverige; 

Västernorrland 3 % Jämtland 3 % Skåne 4 % 

Södermanland 5 % Jönköping 5 % Västra 

Götaland 

5 % 

Värmland 5 % Gävleborg 5 % Norrbotten 5 % 

Uppsala 6 % Östergötland 6 % Kalmar 7 % 

Gotland 7 % Västerbotten 7 % Stockholm 8 % 

Kronoberg 9 % Halland 10 % Blekinge 11 % 

Dalarna 11 % Västmanland 14 % Örebro 17 % 
 

Källa; Novus, 2 800 personer har svarat på frågan ”Hur mycket pengar har du på banken eller i aktier och fonder” och så här många svarade att de har en 

miljon kronor eller mer. Sedan förmögenhetsbeskattningen togs bort är det svårt att hitta statistik över enskilda förmögenheter. 

Så här många år tar det att spara ihop till en miljon kronor  

Månadssparande Avkastning 3 procent Avkastning 8 procent 
1 000 kr 42 år 26 år 

2 000 kr 27 år 19 år 

2 000 kr 27 år 19 år 
Källa; Rika Tillsammans 

 

– Ett bra sätt att spara är att månadsspara i fonder. Att kontinuerligt köpa fondandelar gör att du 

inte behöver tänka så mycket på när det är rätt läge att köpa och rätt läge att sälja. När du 

månadssparar investerar du konstant och kan faktiskt vara glad över nedgångar på börserna 

eftersom du då får nya andelar till lägre pris, säger Arne Ohlson. 

– En gammal sanning säger att högre risk ger högre avkastning. Det är en sanning med 

modifikation men helt klart är att en högre risk ger möjlighet till högre avkastning men det sker inte 

per automatik. Välj en risknivå som passar in på din personlighet, placeringshorisont och övriga 

förutsättningar, säger Arne Ohlson.

För ytterligare information kontakta: 

Arne Ohlson, ansvarig privatmarknad bank på Länsförsäkringar. Tel. +46 701 62 76 43 

Länsförsäkringars pressjour. Tel. 08-588 418 50 
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