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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett 
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. 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. 
 

Pensionssparare mer aktiva under pandemin 

 
De aktiva kunderna som gör omplaceringar för pensionssparande har, under senaste året, gjort dubbelt 

som många fondbyten jämfört med tidigare år. –  Det är bra att vara aktiv men inte nödvändigt för att få 

en bra pension. Viktigt dock att du agerar i tid och kommer igång samt att du har en långsiktig plan för 

ditt pensionssparande, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar. 

Analysen över senaste året visar en tydlig trend bland Länsförsäkringars pensionssparare där intresset för att 

spara i exempelvis teknikfonder och småbolagsfonder ökar. Fonder inom teknik och småbolag, liksom 

hållbarhetsinriktade fonder, har efter nedgången våren 2020 haft en mycket stark utveckling och antalet köp har 

varit stort.  

 

–  Vi ser en tydlig koppling mellan stark utveckling och vilka fonder våra kunder väljer, men det viktigaste att 

tänka på över tid är att välja en risknivå som man som sparare känner sig bekväm med men också vara beredd 

på att fonder med högre risk kan såväl öka kraftigt i värde som att gå ned, säger Trifa Chireh. 

 

En annan stark trend har varit ökat intresse för att spara i fonder med hållbarhetsinriktning och särskilt hållbar 

energi. 

 

–  Det är också intressant att se att fonder med hållbarhetsinriktning tilltalar spararna. Pensionssparandet sker 

över så lång tid där tiden mellan den första premieinbetalningen och den sista utbetalningen från försäkringen 

ofta sträcker sig över flera decennier. Då hinner pengarna vara med och de ansvarsfulla valen i 

pensionssparande är en del i att göra världen lite bättre, säger Trifa Chireh. 

 

Valen man som sparare gör påverkar också kapitalavkastningen och har stor betydelse både under spartiden och 

under utbetalningstiden för hur stora de framtida pensionerna blir.  

– Någon eller några procent mer i avkastning låter inte mycket men effekten på din pension kan vara stor. Den 

som är 40 år idag kan genom att höja sin avkastning med bara 2 procent få över 330 000 kronor mer i 

pensionskapital*, säger Trifa Chireh. 

 

*Exempel om du är 40 år idag och har 25 år kvar till pension och har 2000 kr/mån i avsättning till 

tjänstepensionen, 1,5 % i fondavgifter, så ökar du pensionskapitalet med 338 000 kr om du får 6 % i stället för 4% 

i avkastning efter fondavgifter.  

 

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/ 

Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar 

 

För ytterligare information kontakta: 
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