
 
Pressmeddelande den 25 september 2020  

 
Tjänstepensionens dag:  

Tjänstepensionsaktörer dansar vidare till 
lägereldsversion av dansbandslåt  
 
Förra året lanserade dansbandet Sannex en ny låt som handlar om vikten av att ha tjänstepension. 
I år lanseras en akustisk version av låten. Låten är en del av kampanjen Tjänstepensionens dag som 
infaller den 27 september varje år. Syftet är att uppmärksamma tjänstepensionens betydelse för 
den framtida pensionen.  
 
– Vi försöker på ett kul och lättsamt sätt att lyfta tjänstepensionen. Vi tyckte att kampanjen förra året 
blev lyckad, men samtidigt insåg vi att många faktiskt inte hört låten och inte nåtts av det viktiga 
budskapet. I år satsar vi därför på att försöka nå ännu fler människor med en lägereldsversion låten, 
säger Bodil Nelsson, chef för marknad och kommunikation på Collectum och samordnare för 
aktörerna bakom Tjänstepensionens dag.  
 
Tjänstepensionens dag infaller den 27 september, i år för tionde 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- och spelbranschen.  
 
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. 

Om tjänstepension 
Cirka nio av tio förvärvsarbetande svenskar har tjänstepension, men det skiljer sig åt mellan olika 
branscher. Pengarna till tjänstepensionen betalas in av arbetsgivaren. Den som inte har 
tjänstepension får klara sig på endast den allmänna pensionen som pensionär. På 
tjanstepensionensdag.se finns mer information om tjänstepension. 
 
Om Tjänstepensionens dag 

http://tjanstepensionensdag.se/


Tjänstepensionens dag infaller den 27 september varje år och firas i år för tionde gången. Aktörer 
bakom Tjänstepensionens dag i år är: AFA Försäkring, Alecta, AMF, Collectum, Folksam, Folksam-LO 
Pension, Fora, KPA Pension, Länsförsäkringar, minPension, OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd, 
PTK, Skandia, SPV, Pensionsmyndigheten, PRI och Pensionsvalet.  
 

Information för arbetsgivare som vill prata om tjänstepension  
https://tjanstepensionensdag.se/for-arbetsgivare/  
Fem tips för en högre pension  
https://tjanstepensionensdag.se/privatperson/ 
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