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Pressmeddelande den 27 september 2019 

 

 

Tjänstepensionens dag: 

Tjänstepensionsaktörer bakom ny dansbandslåt 

I dag lanserar dansbandet Sannex en ny låt som handlar om vikten av att ha tjänstepension. Låten 

är en del av kampanjen Tjänstepensionens dag. Under morgonen har låten kommit in på Spotifys 

lista New Friday Music.  

– Vi ville på ett lättsamt sätt lyfta vikten av tjänstepension. Inom musikbranschen och inte minst 

inom den växande gig-ekonomin, är det inte lika självklart med tjänstepension som det är i många 

andra branscher och det vill vi gärna ändra på, säger Carl-Magnus Löfström, kommunikationschef på 

Collectum och samordnare för aktörerna bakom Tjänstepensionens dag. 

Tjänstepensionens dag infaller den 27 september, i år för nionde gången. Dagen syftar till att 

uppmärksamma tjänstepensionens betydelse för den framtida inkomsten som pensionär. Även om 

nio av tio svenskar har tjänstepension betald via arbetsgivaren så är det vanligare att det saknas i 

vissa branscher som IT-, reklam-, spel- och musikbranschen.  

I år står ett tjugotal aktörer bakom temadagen, däribland fack, arbetsgivare, valcentraler, 

pensionsförvaltare och myndigheter.  

Låten av Sannex heter ”Allt som jag önskat (tjänstepension)” och finns på Spotify. Musikvideon finns 

på Youtube. 

Läs mer och se videon på tjänstepensionensdag.se eller på Facebook 

Om kampanjen 

Byrå: Socialminds 

Låtskrivare: Henrik Sethsson och Thomas G:son 

Skivbolag: Warner Music 

Om Sannex: 

Sannex består av Andreas Olsson, Jon-Emil Oscarsson, Patrich Rundström och Micke Norsten och gör 

cirka 130 spelningar per år. De har vunnit flera utmärkelser bland annat Årets Dansband, Årets album 

och har fått en grammis. Sannex har också medverkat i Dansbandskampen, i Bingolotto och i Allsång 

på Skansen. 

https://open.spotify.com/album/1hHogPsXlYBteebjTY56hv
https://www.youtube.com/watch?v=nTVijkxHtgE&feature=youtu.be
https://tjanstepensionensdag.se/
https://www.facebook.com/tjanstepensionensdag
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För mer information, kontakta gärna: 

Carl-Magnus Löfström, Kommunikationschef Collectum  

Mobil: 0728-586751  

E-post: carl-magnus.lofstrom@collectum.se 
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