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Pantbanken Sverige utökar sin smyckeskompetens: 

Värvar expert från Bukowskis  
Alltfler pantsätter exklusiva varor hos Pantbanken Östermalm. Nu förstärker Pantbanken sin 

kompetens inom området ädelstenar ytterligare. Bolaget har rekryterat gemmologen och 

diamantspecialisten Sophia Åkerlund, tidigare intendent och smyckesspecialist med kategoriansvar 

på Bukowskis. Sophia kommer bidra stärka Pantbankens kompetens för värdering och pantsättning 

av exklusiva smycken. 

 

Pantbanken Sverige har drygt 150 års erfarenhet av pantsättning av exklusiva varor på Östermalm. Med 

rekryteringen av Sophia ökar kompetensen till glädje både för bolaget och kunderna. Med Sophia stärker 

bolaget sitt värderingskunnande och ger bättre möjlighet att möta den ökande efterfrågan på pantsättning av 

exklusiva smycken och klockor.  

 

– Sophia blir ett bra nytt tillskott i vår expertkompetens. Vi är glada att få henne till oss. Nu blir vi ännu 

bättre på de mest värdefulla och vackraste ädelstenarna och vi ser fram emot att hon delar sina kunskaper 

med oss och utvecklar våra möjligheter inom smycken, säger Peter Sundström. 

 

– Genomsnittslånet hos oss ökar över lag och det är i allt mer utsträckning exklusiva klockor, smycken, 

konst och antikviteter som belånas. Lånestocken fortsatte sätta rekord i augusti och ökade till 238 Mkr 

(221) + 8 procent på årsbasis, säger Peter Sundström, vd på Pantbanken Sverige 

 

Utbildning från England och USA  

Sophia har varit intresserad av smycken sen unga år och valde tidigt att utbilda sig och lära om riktiga 

ädelstenar. Hon är diplomerad gemmolog från Gem-A i London, samt diplomerad i diamantgradering från 

GIA i USA.  

 

– Jag ser också fram emot att dela med mig och vidareutveckla och bygga vidare på mina kunskaper inom 

speciellt färgade stenar på Pantbanken Sverige. Det här är ett spännande fält att arbeta med och det är roligt 

att följa trenderna. Nu ser jag att de färgade stenarna som lägre varit populära utomlands också börjar öka i 

pris i Sverige och något som kommer är också smycken med emalj, berättar Sophia Åkerlund.  

 

Expert i TV4 
Sophia är en flitigt anlitad expert inom sitt område och var bland annat expertkommentator i TV 4 när 

prinsessa Madelaine gifte sig med Christopher O´Niell och när prins Carl Philip gifte sig med Sofia. Hon 

skriver regelbundet om smycken och stenar för flera tidningar, bland annat i tidskriften Momento, som 

handlar om smycken och klockor. Sophia Åkerlund är med i styrelsen för Sveriges gemmologiska 

riksförening sedan flera år. Hon är utbildad i London och i USA, gemmolog FGA i London och 

diamantgraderare på GIA i USA och i Sverige (Scan-DN). Hon utbildar sig kontinuerligt inom området 

smycken och stenar, för närvarande studerar hon den amerikanska gemmologutbildningen (G.G.) Graduate 

Gemologist. 

 

Den som är myndig, kan visa legitimation och har ett föremål med andrahandsvärde kan låna på 

pantbanken. Det är ungefär en kvarts miljon svenskar som regelbundet gör det. Den som inte kan lösa ut 

det pantsatta föremålet får, efter påminnelse, det sålt på auktion. Om det blir ett överskott vid auktionen går 

det till låntagaren, blir det förlust står pantbanken för den.  

 

Mer information:  
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 19 pantbanker. Sju pantbankskontor finns i 

Stockholm, två i Malmö, två i Göteborg samt ett i Uppsala. Det finns 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.se/

