


Strategi 

• Låga avgifter 

• Bra avkastning 

• Schyssta placeringar 

• Växa 
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Låga avgifter 

• -När P-O Edin försöker skrämma LOs medlemmar att placera sitt sparande i 
rörelsens egna bolag med hot om ”att övriga bolag kan bli mycket dyra” tar han 
på sig ett mycket stort ansvar. Det skriver Errol Stehn, vd LF Dalarna. 
Östersundsposten 12/9 -98. 

 

• Svar av P-O Edin. 

 -Det hade varit oansvarigt av LO att inte tillse att att medlemmarna får 
åtminstone ett par alternativ dar man garanteras låga avgifter – inte bara de 
första åren utan i 20 eller 30 år. 

  

 -Det finns idag bara två bolag som kan erbjuda en sån garanti: Folksam LO 
Pension och AMF. Och bland dessa skulle jag i första hand rekommendera 
Folksam LO alternativet. 

 

 -Jag utformar min rekommendation utifrån vad jag vet – inte utifrån vad ingen 
vet. 

  



P-Os räkneexempel 1998 
4 000 kr i premie 

100 000 kr i kapital 

 

     LF Folksam LO Pension 

Fast avgift   240kr  90kr 

Procent på årlig premie  

LF, 3% på årlig premie  120kr  0kr 
Folksam LO Pension 0kr 

Procent på kapitalet 

LF 2,25%     2 250kr  400kr 

Folksam LO Pension 0,4% 

 

Summa årlig avgift  2 610kr  490kr 





Bäst avkastning 2010 

 

 

 

 

 
 

Källa: Risk&Försäkring 

 



Bäst avkastning 2011 

 

 

 
 

 

 

Källa: Risk&Försäkring 

 

 



Bäst avkastning 2012 
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Bäst avkastning de senaste 

fem åren ! 

 

 
 

Källa: Risk&Försäkring 



Bäst avkastning  

de fem senaste åren 

• Vårt mål: En bra avkastning på lång sikt. 

Vi ska vara bland de bolag som har bäst 

avkastning. 

  

• Resultat: Vi hade högst avkastning  

bland jämförbara bolag 2009 - 2013  

och låg i topp även 2014.   

 Avkastning på entréfonder     

                       Entré 100       Entré 25 

• 2009-2013   77 % 24  %  

• 2014  20 %    8 % 

 

 

 

 

Källa: Risk&Försäkring 

 

 



• Hur ska vi långsiktigt ge pensionsspararna bra 

avkastning ? 



• Folksam var med och drev fram FN konferensen om den 

mänskliga miljön i Stockholm 1972. (Som ligger till grund för 

de globala klimatmötena) 

 

• Var första svenska bolag som klimatkompenserade sin 

verksamhet. 





2015 

• FNs Barnrättsprinciper 

• Hållbara transporter 

• Koll på de företag som har störst CO2 avtryck 



Bäst på ansvarsfull 

placering 

• Vi investerar dina pengar i schyssta 

företag som tar ansvar för människor  

och miljö. 

 

• 2013 fick vi utmärkelsen ”Bäst på 

ansvarsfull placering” i Sveriges 

Konsumenters etiska analys av fonder 

(FundWatch granskningsrapport).  

 

• Hållbara investeringar blir nästa steg 
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Uppförandekod 

Praxis för Ersättning – utbildning – Hälsa och säkerhet 



Årets stjärnförvaltare till Emerging Stars förvaltare 

Emerging Stars förvaltare Jorry 

Rask Nøddekær tilldelas 

utmärkelsen ”Årets Stjärnfövaltare” 

i kategorin Tillväxtmarknader av 

Dagens Industri.  
 

En stor satsning på Asien och en undervikt i Ryssland 

grejade hem segern. 

 

 

 

 



Din framtid är  

i trygga händer 

• Din egen pensionsförvaltare som  

LO-medlem 
 

• Alltid låga avgifter som ger mer  

i pension 
 

• Hög avkastning som i flera år legat  

i topp 
 

• Pengarna investeras i schyssta företag  

som tar ansvar 
 

• Pengarna investeras smart utifrån  

din ålder 

 



Nu fortsätter vi och jobbar för bra 

pension!... 

 

 

 



 

 

 

…Medlemsnytta  


