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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. 
 

Att tänka på om du vill leva av din bostad som 
pensionär 

 
 
Länsförsäkringars pensionsekonom Trifa Chireh tipsar: 

 
• En värdeökning på bostaden är en låst tillgång och ger inte mat på bordet eller möjliggör 

utlandsresor. För att kunna nyttja en eventuell värdeökning i form av tillgängliga pengar måste du 

vara beredd på att flytta till ett mindre boende eller ett boende som ligger mindre centralt.  

 
• Se boendet som ett kompletterande sparande och amortera lagom så du sänker dina kostnader 
som pensionär, men så du också får pengar över att spara i exempelvis en kapitalförsäkring eller 
på ett investeringssparkonto. Över tid har börsen historiskt sett gett bättre avkastning än 

bostadsmarknaden och därför behöver man tänka på andra investeringsslag för att få bra 

värdeökning och ha pengar du kan konsumera. Har du däremot höga bolån som blir svåra att klara 

av som pensionär kan du passa på att amortera mer nu. 
 

• Planera för en eventuell försäljning av bostaden i god tid. Var beredd på dyrare bostäder, 

svårigheter att hitta en hyresrätt samt skärpta kreditregler vid bostadsköp. Se till att ställa dig i 

bostadskö för en hyreslägenhet tidigt så du sen kan få en när du väl vill sälja och flytta.  
 
• Att bli beviljad ett lån efter pensioneringen kan vara svårt, speciellt om du enbart sparat i 

bostaden. Därför är det bra att fixa det flera år innan du blir pensionär. Har du istället goda 

ekonomiska marginaler går det att belåna bostaden för att öka ditt ekonomiska utrymme lite, men 
var då beredd på att betala både ränta och eventuell amortering. 

 
• Har du ett stort boende kan du möjligtvis hyra ut ett rum eller hyra ut sommarstugan och placera 

inkomsten du får i ett sparande till pensionen. 
 

 
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: 

Trifa Chireh, pensionsekonom Länsförsäkringar: 073-094 28 52 
Länsförsäkringars pressjour: 08-588 418 50 
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