
Snabba enkla sparförslaget
Snabba enkla sparförslaget passar dig som inte ser över ditt sparande så 
ofta och snabbt och enkelt vill komma igång med ditt månadssparande eller 
sätta in ett mindre engångs belopp. Det är alltid klokt att kombinera olika 
typer av sparande. Dels ett kontosparande där du lätt kommer åt pengarna 
och dels ett långsiktigt sparande exempelvis i fonder. Vi hjälper dig att hitta 
rätt sparande – börja med att titta på vilken risk du är beredd att ta och hur 
länge du vill spara. 

Kontosparande 
Vill du göra engångsinsättningar på 20 000 kronor eller mer, är vår 
generella rekommendation Fasträntekonto med den löptid som pas
sar dig bäst. Väljer du istället att månadsspara eller göra engångsin
sättningar på belopp som är lägre än 20 000 kronor, är vår generella 
rekommendation Länskonto. 

Fonder
Det är enkelt att spara i fonder – du sprider riskerna och får dess utom 
tillgång till en förvaltare som noggrant följer marknaden och förvaltar 
dina pengar. Väljer du dessutom att månadsspara med automatisk 

dragning från lönekontot, sprider du riskerna över tid och minimerar 
din egen arbetsinsats. Tänk på att fördela ditt månadssparande efter 
hur du har tänkt använda pengarna. Vi rekommenderar tre olika delar:
• Buffertsparande, för oförutsedda utgifter där pengarna är 

 lättillgängliga.
• Pensionssparande, för att använda när du går i pension.
• Målsparande, för att förverkliga en dröm exempelvis en resa,  

en ny bil eller renovering av hemmet.
Rekommendationerna är generella och är inte en investerings
rådgivning. Om du istället vill ha personliga rekommendationer är du 
välkommen att boka tid för en kostnadsfri investeringsrådgivning.
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Risk
Sparhorisont

0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år Över 10 år

Låg Kontosparande Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Defensiv

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Balans

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Balans

Medel Kontosparande Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Stabil

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Balans

Länsförsäkringar 
Bekväm Fond Tillväxt

Hög
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Stabil
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Balans
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Tillväxt
Länsförsäkringar 

Bekväm Fond Potential



Länsförsäkringar Bank AB (publ)

Länsförsäkringar Bergslagen 02119 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 045430 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023930 00 | Länsförsäkringar Gotland 049828 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 02614 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 04419 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 03163 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
03515 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 06319 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 03619 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 02066 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
047072 00 00 | LF Norrbotten 092024 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 050077 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 015548 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 01868 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 09010 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 061136 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 052127 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 01329 00 00 
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Bekväma Fonder – ett enkelt sätt att spara
Du behöver inte vara särskilt intresserad, expert eller aktiv för att 
lyckas med ditt sparande. När du väljer Bekväma Fonder behöver du 
bara välja två saker:
• vilken tidshorisont du vill ha för ditt sparande
• vilken risk du vill ta, sedan sköter våra förvaltare resten.
Fonderna är så kallade fondandelsfonder och det innebär att de 
 placerar i andra fonder. 

När du sparar i en bekväm fond ser våra förvaltare till att dina 
pengar alltid är placerade i fonder som anses ha de bästa förutsätt
ningarna för tillfället. Sammansättningen i den bekväma fond som du 
väljer ses över kontinuerligt och ändras när förvaltarna bedömer att 
marknadsläget kräver det, enklare kan det nästan inte bli.

Bekväm Fond Defensiv
Bekväm Fond Defensiv placerar 10 procent i aktiefonder, men det kan 
variera mellan 025 procent beroende på hur förvaltaren bedömer 
marknaden. Övriga placeringar görs i företagsobligationer, ränte
bärande och absolutavkastande fonder.

Bekväm Fond Stabil
Bekväm Fond Stabil placerar 30 procent i aktiefonder, men det kan 
variera mellan 1545 procent beroende på hur förvaltaren bedömer 
marknaden. Övriga placeringar görs i företagsobligationer, ränte
bärande och absolutavkastande fonder.

Bekväm Fond Balans
Bekväm Fond Balans placerar 50 procent i aktiefonder, men det kan 
variera mellan 3565 procent beroende på hur förvaltaren bedömer 
marknaden. Övriga placeringar görs i företagsobligationer, ränte
bärande och absolutavkastande fonder.

Bekväm Fond Tillväxt
Bekväm Fond Tillväxt placerar 80 procent i aktiefonder, men det kan 
variera mellan 6595 procent beroende på hur förvaltaren bedömer 
marknaden. Övriga placeringar görs i företagsobligationer, ränte
bärande och absolutavkastande fonder.

Bekväm Fond Potential
Bekväm Fond Potential placerar 100 procent i aktiefonder, men det kan 
variera mellan 75100 procent beroende på hur förvaltaren bedömer 
marknaden. Vid lägre andel aktiefonder görs övriga placeringar i före
tagsobligationer, räntebärande och absolutavkastande fonder. 

Risker förknippade med en investering i fonderna
Sparande i fonder innebär alltid en risk och historisk avkastning är 
ingen garanti för framtida avkastning. Dina fondandelar kan både öka 
och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det in
satta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad och 
informationsbroschyrer på vår webbplats.


