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Pantbanken Umeå  
– nu del av Pantbanken Sverige 
Den första januari blir Pantbanken Umeå, Sveriges nordligaste pantbank, en del av Pantbanken Sverige, 

för nu har parterna tecknat ett avtal om franchisesamarbete. Pantbanken Umeå är ett familjeföretag och 

ägs och drivs framgångsrikt sedan 20 år av Sara och Magnus von Ahn.   

Överenskommelsen betyder att Pantbanken Umeå blir del av ett större sammanhang och tillgång till 

bland annat gemensam marknadsföring, försäkringar och utvecklade IT-system för pantbelåning och för 

internetauktioner. 

 

– Det går bra för oss, men teknikdelen har sprungit ifrån oss. Vi var tidigt på framkant, men det är höga krav 

idag på pantsystemen och på auktionssystem. Vi tycker vi är för små för att ”uppfinna hjulet” själva. Det här är 

bättre och känns tryggt. Pantbanken Sverige är ett innovativt företag som har bra lösningar på mycket och känns 

fräscht. Vårt avtal betyder att vi får hjälp med det vi behöver och också nya kollegor. Vi blir del i ett större 

sammanhang och får tillgång till nya idéer, och de får tillgång till våra säger Sara von Ahn. 

Pantbanken Umeå blir Pantbanken Sveriges tredje franchisetagare.  

 

– Vi är glada att ha gjort den här överenskommelsen med Pantbanken Umeå. Det är en välskött pantbank med 

mycket kunskaper som vi ser fram emot att få in i Pantbanken Sverige. Vi har 15 egna pantbanker och med detta 

avtal fyra franchisekontor. Vår erfarenhet är att franchising är en bra samarbetsform. Det säger Peter Sundström, 

vd i Pantbanken Sverige som nu är representerade från Umeå till Malmö. 

 

Framgångsrik pantbank med trogen kundkrets  

Pantbanken Umeå har en trogen kundkrets som delas in i tre kategorier, de som lånar, de som handlar på 

internetauktioner och de som handlar i butik. Pantbanken Umeå har gått bra i alla år, men att vara få personer i 

bolaget är också att vara sårbar.  

 

Sedan åtta år arbetar både Sara och hennes man heltid på pantbanken Umeå. Genom åren har man haft kontakter, 

visst samarbete och har utbytt erfarenheter och tankar med Pantbanken Sverige, så man känner redan varandra 

(lite grann) mycket väl. Pantbanken Umeå var den första pantbanken i landet som hade egna auktioner på 

internet redan 2005.  

 

– Vi ser fram emot det här. Det blir skönt att hålla ett stort företag i handen, samtidigt som vi tycker det är viktigt 

med vår självständighet. Vi blir del av ett större sammanhang, och kommer få hjälp med nya idéer. Men vi 

kommer inte att helt segla helt under Stockholms flagg, utan kommer fortsätta att vara ett norrlandsföretag. Det 

här blir som att äta kakan och ha den kvar, och det passar oss.  Vi kommer att fortsätta att göra det vi älskar, att 

vara här och möta våra kunder, säger Sara von Ahn. 

  

Tryggt att låna på pantbank  

250 000 svenskar går varje år till pantbank. Det är enkelt och snabbt och tryggt att låna pengar i pantbank. Man 

måste vara myndig, kunna visa legitimation och ha ett föremål med andrahandsvärde för att låna. Den som, efter 

påminnelse inte löser ut sitt lån får det sålt på offentlig auktion. Om det blir ett överskott på auktionen sedan 

pantbanken fått sina avgifter går det till låntagaren, blir det förlust, står pantbanken för den. Ingen som lånar på 

pantbank hamnar i någon skuldfälla eller hos Kronofogden, även om man inte kan lösa sitt lån. 

 

 

Mer information:  

Sara von Ahn, vd Pantbanken Umeå, 090-13 80 30, www.pantbanken.com  

Peter Sundström, vd Pantbanken Sverige, telefon: 08-667 01 14, 0709-37 11 00, www.pantbanken.se 

___________________________________________________________________________ 
Pantbanken Sverige, Aktiebolaget för Varubelåning, är Sveriges äldsta pantbank och har nu 19 pantbanker. Sju pantbankskontor finns i 

Stockholm, två i Malmö, två i Göteborg samt ett i Uppsala. Det finns nu fyra franchisepantbanker i Västerås, Eskilstuna, Helsingborg och 

Umeå. Det finns två pantbanker i Helsingfors, Finland. Sedan 2010 finns också en pantbank på nätet via pantbanken.se. Bolaget ägs till 68 
procent av en stiftelse som bildades 1929 av bolagets legendariske grundare Johan Alfred Jansson, även kallad Pant-Janne. Övriga 32 procent 

ägs av ett 110-tal personer med nära anknytning till Pantbanken. Verksamheten står under tillsyn av länsstyrelsen i Stockholm och 

länsstyrelsen i Helsingfors.  

http://www.pantbanken.com/
http://www.pantbanken.se/

