
 
Din pension fräts bort 
Livbolagen ligger farligt illa till. Av ett typiskt pensionskonto på 100.000 kronor kan 
40.000 kronor försvinna – om livbolaget ens överlever. 

Flera bolag har nu att väldigt dålig avkastning.  
Det slår igenom till försäkringstagarna, säger Finansinspektionens expert Göran Ronge till 
Realtid.se. 
Ändå fortsätter livbolagen att sälja in tanken på hur pensionssparande möjliggör en framtid 
utan ekonomiska bekymmer. 
 
TV-reklamen borde egentligen varna för att det kan vara bättre att lägga pengarna i en burk i 
skåpet. 
– Att man riskerar att tappa kapital ska framgå av säljbroschyrerna, konstaterar Göran Ronge. 
I ett vinstutdelande livbolag tar ägarna en del av avkastningen.  
I ömsesidiga bolag går allt tillbaka till kunderna, som också tar alla risker.  
 
Genom att visa upp en hög återbäringsränta kan ömsesidiga livbolag sälja sina 
pensionsförsäkringar, bara för att året därpå ta tillbaka pengar genom ett så kallat återtag.  
Återtag är ett sätt att jämna ut kundernas sparpengar under en period på högst tre år.  
En kund kan ha ett konto på 100.000 kronor hos Skandia Liv trots att bolaget bara har 90.000 
kronor.  
 
Skandia Liv måste då jobba ikapp 10.000 kronor. Genom att sänka återbäringsräntan till 
noll kan Skandia Liv tjäna in pengarna under ett år – förutsatt att bolagets tillgångar växer 
med drygt 10%.  
Om börsen fortsätter att rasa så växer glappet istället. 
 
Flera livbolag har redan sänkt återbäringsräntan till noll.  
I praktiken innebär det ett långsamt återtag. 
  



 
 
 

Svenska pensioner 

6,3 miljoner 
tjänstepensionsförsäkringar 
på sammanlagt 431 
miljarder kronor. 
2,1 miljoner privata 
försäkringar på 
sammanlagt 301 miljarder 
kronor. 
 
Det innebär i genomsnitt 
87.000 kronor per konto.  
 
Många har både 
tjänstepension från 
arbetsgivaren och privata 
försäkringar. Många har 
dessutom konton hos flera 
livbolag, kanske sedan 
tidigare arbetsgivare.  
 
100.000 kronor kan vara 
ett typiskt belopp för en 
svensk pensionssparare. 

Skandia Liv 

• Återbäringsränta noll från 
den 1 november 2008. 
 
• Konsolideringsgrad 90 
procent den 30 november 
2008. 
 

 
 
 


