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Sverige – oförändrad stark konjunktur
De framåtblickande indikatorerna tyder fort
farande på en stark konjunktur. I maj sjönk 
visserligen KI:s konjunkturindikator något, 
men hushållens förtroende steg. Nivån på 
 barometern fortsätter att indikera en mycket 
starkare tillväxt än normalt. Svensk arbets
marknad är mycket stark och såväl syssel
sättningen som arbetskraften fortsätter att 
utvecklas i en mycket god takt. Arbetslös heten 
steg till 6,7 procent i april, sysselsättningstill
växten var dock mycket god och ökningen i 
arbetslösheten beror på en snabbare arbets
kraftstillväxt. Företagens anställningsplaner 
indikerar fortfarande en stark efterfråga.

Efter en oväntad svag inflation i mars gällde 
det omvända i i april och nu även i maj då infla
tionen återigen överraskade med ett högre 
utfall än vad både marknaden och riksbanken 
prognostiserat. Särskilt viktigt är att den  
inhemska inflationen fortsätter utvecklas 
starkt och ligger nu en bit över 2 procent. 
Inflationen i tjänster ligger nu nära 3 pro
cent och ses som en viktig drivkraft av den 
underliggande inflationen.

BNP för första kvartalet 2017 växte lång
sammare än väntat. Jämfört med fjärde kvar
talet 2016 växte BNP med 0,4 procent. En 
svag tjänsteexport och stark importtillväxt 
gjorde att utrikeshandeln drog ned tillväxt
siffran med 0,4 procentenheter. Hushållens 
konsumtion bidrog med 0,2 procent medan 
fasta bruttoinvesteringar bidrog med 0,6 pro
cent. Den svenska konjunkturen är fortsatt 
beroende av det mycket starka byggandet. 
Den svaga tjänstexporten är lite oroande och 
höjer ett visst frågetecken kring eurozonens 
återhämtning men just tjänsteexporten brukar 
kunna svänga kraftigt från kvartal till kvartal. 
Tillsammans med annan information kring ut
vecklingen i den svenska ekonomin är vår vy 
på en stark utveckling därmed fortsatt intakt. 

Riksbanken – föreslår ändrad målvariabel 
från och med september 
Riksbanken annonserade i maj att de vill byta 
sin målvariabel, från KPI till KPIF. Anledningen 
uppges vara svårigheter med den penning
politiska kommunikationen. Den svårigheten 
kommer av att Riksbankens egna ränteför

Konjunktur och marknad

ändringar får så stort genomslag i KPI. Genom 
att byta till KPIF slipper man den problemati
ken. Man vill dessutom införa ett variations
band kring målet på +/ 1 procentenhet. Det 
bandet ska återspegla det faktum att Riks
banken inte kan styra inflationen exakt vid 
varje givet tillfälle, utan endast påverka var 
den ligger i genomsnitt. Vi ser ingen större 
effekt av bytet av målvariabel och variations
bandet på den förda penningpolitiken den 
närmsta tiden.

Det penningpolitiska protokollet från Riks
bankens senaste möte i april tyder överlag på 
en expansiv hållning, men också på en fort
satt splittring inom direktionen. En majoritet 
av direktionen var för att skjuta på en framtida 
höjning, medan tre av sex ledamöter reserve
rade sig mot beslutet av att ytterligare utöka 
stödköpen. Därmed avgjorde ordförande 
Stefan Ingves utslagsröst även denna gång 
beslutet med att utöka stödköpen. Flera leda
möter uteslöt inte heller att göra penningpo
litiken mer expansiv i framtiden om så behövs.

Inflationer fortsätter  
överraska

Prenumerera på 
Nyhetsbrevet Sparutsikter 
via e-post. Läs mer på 
lansforsakringar.se/
sparutsikter

Utveckling maj

Räntor Valutor Aktier

Svensk lång 0,46 % 
10årig statsobligation
Under månaden –11 punkter
Hittills i år –8 punkter

Svensk kort –0,63 % 
90 dgr statsskuldväxel
Under månaden 0 punkt
Hittills i år +7 punkter

USD/SEK 8,67 –18 öre
Hittills i år 41 öre
EUR/SEK 9,75 +11 öre
Hittills i år +17 öre
100 JPY/SEK 7,84 –10 öre
Hittills i år +6 öre
EUR/USD 1,12 +3 öre
Hittills i år +7 öre
GBP/SEK 11,17 –25 öre
Hittills i år 0 öre

Stockholm +1,0 %
OMXS, Hittills i år +10,1 %

London +4,4 %
FTSE, Hittills i år +5,3 %

New York +0,3 %
Dow Jones, 
Hittills i år +6,3 %

Nasdaq +2,5 %
Nastaq, Hittills i år +15,1 %

Tokyo +2,4 %
Topix, Hittills i år +3,3 % 
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Eurozonen – Optimism och ökad politisk 
stabilitet
Förtroendet hos företagen och hushåll fort
sätter att stiga, särskilt tyska företag inom 
tillverkningsindustrin har blivit mer optimis
tiska under månaden.  BNP för det första 
kvartalet bekräftade bilden från de framåt
blickande indikatorerna att den konjunkturella 
medvinden fortsätter att blåsa friskt. Både 
inhemsk efterfråga samt exportmarknaden 
bidrar, handelsbalansen för varor slog rekord 
i april med ett överskott på 25 miljarder euro.

Fortsatta stödköp
Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras 
även om en stark tillväxt i arbetskraften gör 
att arbetslösheten sjunker något långsam
mare än tidigare. Inflationen var starkare än 
väntat i april, men vi tror inte att trenden 
ändrats nämnvärt och tror fortfarande att 
ECB kommer att behöva fortsätta stödköpen 
under hela nästa år, även om man gradvis 
drar ned på beloppen man köper för.

Politisk stabilitet
Emmanuel Macron vann även andra omgången 
av det franska valet och är nu installerad som 
president. Hans utlovade fokus på arbetsmark
nadsreformer samt ett fördjupat EUsamar
arbete ser vi som ett välbehövligt tillskott av 
stabilitet, både vad gäller Frankrikes ekonomi 
men även Europas politiska miljö. Huruvida 
reformerna kan genomföras beror dock på 
utfallet i parlamentsvalet nu i juni. I de tyska 
regionalvalen som också hållits i maj blev det 
goda resultat för CDU, vilket ökat sannolikhe
ten att Angela Merkel kan fortsätta som för
bundskansler efter parlamentsvalet i sep
tember. Även detta bör bidra med en ökad 
politisk stabilitet framöver.

USA – blandad statistik, men 
tillverkningsindustrin förbättras
Data under maj tyder generellt sett på en 
alltjämt stark konjunktur.  Företagsbaro
metrar visar på fortsatt optimism och även 
hushållen ser ljust på framtiden. Arbetsmark
naden fortsätter att förbättras med stark ut
veckling av både arbetskraftsdeltagandet och 
sysselsättningsgraden. Inflationen var betyd
ligt svagare än väntat men effekten berodde 
delvis på tillfälliga effekter, bland annat kraf
tigt sänkta priser på mobildata. Den starka 
arbetsmarknaden har lett till en arbetslöshet 
som ligger under de flesta bedömningarna av 
långsiktigt hållbara nivåer. Vi ser därmed fort
farande att inflationstrycket kommer att sti
ga den kommande tiden, och därmed består 
skälen för fortsatta höjningar från amerikan
ska centralbanken. På marknaden har dock 
den svaga inflationen och oro kring finanspo
litiken lett till tvivel om när räntehöjningarna 
kommer, vi delar alltså inte denna bedömning.

Japan – falsk tillväxt under första kvartalet
Förtroendebarometrar var överlag oföränd
rade i april och indikerar en förhållandevis 
positiv syn på framtiden. Tillväxten under för
sta kvartalet var starkare än många bedöma
re räknat med. Men tar man en titt under hu
ven på BNPsiffran ser det dock inte fullt lika 
bra ut. Tillväxten har huvudsakligen drivits av 
fallande priser, och inte av en ökad aktivitet. 
BNP i löpande priser var i stort sett oföränd
rad. Japan lider därmed fortfarande av en all
deles för låg inflation och behovet av mer sti
mulanser är fortsatt stort. Vi ser inga skäl att 
ändra vår vy på centralbankens agerande.  
En oförändrad strategi innebär att man håller 
statsräntan med tio års löptid kring noll.

Anna Öster, chefekonom
anna.oster@lansforsakringar.se

Strukturerade placeringar

Aktuella strukturerade placeringar 
hos Länsförsäkringar. 

Läs mer på lansforsakringar.se/
kapitalskydd.

Placeringsförslag fonder

Ta del av våra spar och placerings
förslag för fondsparande. 

Läs mer på lansforsakringar.se/
placeringsforslag.

Bekväma fonder

När du väljer våra Bekväma Fonder 
behöver du bara välja två saker  
vilken tidshorisont du vill ha för ditt 
sparande och vilken risk du vill ta  
sedan sköter våra förvaltare resten.

Våra bankräntor 2017-06-13 (%)

Privat Ränta

Sparkonto 0,00

Privatkonto 0,00

Aktielikvidkonto 0,00

Fasträntekonto 3 mån 0,25

Fasträntekonto 6 mån 0,35

Fasträntekonto 1 år 0,25

Fasträntekonto 2 år 0,35

Fasträntekonto 5 år 0,95

Företag Ränta

Placeringskonto företag 0,00

Rörelsekonto Lantbruk 0,00

Planceringskonto Lantbruk 0,00

Skogskonto 
(beskattningsår efter 2004)

1,00

Våra boräntor 2017-06-13 (%)

Bindningstid Ränta

Rörlig ränta 2,03

1 år 2,04

2 år 2,06

3 år 2,05

4 år 2,33

5 år 2,45

7 år 2,98

10 år 3,40
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Aktier
Ekonomisk data signalerar förbättrad tillväxt i värl
den. Företagen är mer optimistiska kring vinstut
vecklingen och risken för global lågkonjunktur har 
minskat. Detta bör, normalt sett, ge förutsättning
ar för en fortsatt stabil och positiv börsutveckling. 
Politiska risker har avtagit i Europa och det ser 
ganska stabilt ut i länder som Tyskland, Frankrike 
och Spanien. I USA är det lite mer frågetecken men 
vi räknar ändå med fortsatt företagsvänlig politik.  
I dagsläget tyder inget på att farhågorna om ett 
globalt handelskrig besannas. Det är också värt att 
påpeka att årets börsuppgång är ett resultat av en 
stark global ekonomi snarare än president Trumps 
agenda.

Vi bedömer att 2017 kan bli ett år med höga vin
ster.  Bolagen fortsätter hålla kostnaderna i schack 
samtidigt som efterfrågan förbättras. Dessutom 
finns det tecken på prishöjningar bland företagen 
efter flera år med svårigheter att höja priserna. 
Detta är i slutändan gynnsamt för bolagens vinster. 
Centralbankerna hjälper även till genom att fort
satt vara försiktiga med räntehöjningar, inte minst i 
Europa och Sverige.

Nuvarande börstrend är att Sverige, Europa och 
tillväxtmarknader går lite bättre, medan New 
Yorkbörsen utvecklas lite svagare, se graf nedan. 
Detta ligger i linje med våra tidigare bedömningar. 
Tillväxtmarknader står sig bra trots något svagare 
börs i Kina. Börs och valutaraset i Brasilien i maj 
kompenseras av uppgångar i bland annat Sydkorea 
och Indien sedan årsskiftet. Tokyobörsen släpar 
fortfarande efter i år.

Svenska korta räntor
Trots en stark svensk konjunktur fortsätter 
Riksbanken med sin extremt expansiva penningpo
litik. Orsaken är helt enkelt en alltför svag inflation 
och Riksbankens fortsatt stora fokus på att kronan 
inte ska stärkas alltför snabbt. Nyligen presentera
de Riksbanken ett förslag på byte av målvariabel 
för inflationen från KPI till KPIF samt införandet av 
ett variationsband i syfte att tydliggöra att det inte 
går att precisionsstyra inflationen. I praktiken följer 
redan Riksbanken KPIF i stor utsträckning och 
sammantaget ser vi inte att detta skulle ha några 
effekter på den förda penningpolitiken i nuläget. 
I det kortare perspektivet bedömer vi att korträn
tor kommer befinna sig kring dagens nivåer och 
sannolikt kommer vi först se svagt stigande kort
räntor mot slutet av året eller i början av nästa år 
när Riksbanken börjar närma sig en första höjning. 

Den amerikanska centralbanken beslutade som 
väntat att lämna styrräntan oförändrad i maj, men 
enligt protokollet från mötet ansåg en majoritet att 
det snart vore lämpligt att höja räntan. Vi förväntar 
oss två räntehöjningar till under 2017 med nästa 
höjning redan nu i juni och att balansräkningen 
börjar minskas i december. Däremot tror vi att 
denna process kommer ske väldigt försiktigt till en 
början och att Fed bara gradvis minskar andelen 
återinvesteringar. Sammantaget innebär Feds fort
satta åtstramning att amerikanska korträntor bör 
stiga på sikt.

Man får ställa in sig på att den generellt låga 
räntenivån kommer att ge en negativ avkastning i 
korta ränteplaceringar.

Svenska långa räntor
Internationella långräntor fortsätter i stort 
sett att röra sig sidledes, även om amerikanska 
kommit ner något den senaste tiden. Utsikterna för 
att Trump får igenom stora finanspolitiska stimu
lanser har minskat och ekonomisk data har varit 
lite svagare än väntat. Detta har sammantaget haft 
en dämpande effekt på amerikanska långräntor. 
Trots detta ser vi ändå en fortsatt återhämtning 
framför oss. Den amerikanska arbetsmarknaden 
fortsätter att uppvisa styrka vilket så småningom 
bör spilla över i ett stigande löne och inflations
tryck. 

Givet vår syn på penningpolitiken i kombination 
med en fortsatt förbättrad konjunktur kommer vi 
att se stigande långräntor globalt där amerikanska 
räntor leder uppgången. Det som agerar motvikt 
till den globala ränteuppgången är framförallt den 
penningpolitik som ECB och Bank of Japan för i 
kombination med den politiska osäkerheten inom 
eurozonen och EU, även om den minskat efter det 
franska presidentvalet.

Svenska tioårsräntan har fallit tillbaka något un
der maj och noterades vid slutet av månaden kring 
0,47 procent, vilket är nedgång med 10 punkter se
dan förra månaden. Utifrån ett värderingsperspek
tiv är svenska långräntor fortsatt dyra och detta 
pekar tydligt mot högre räntor.

Avkastningen på globala långa ränteplaceringar 
kommer sannolikt att vara negativ under det kom
mande året till följd av de mycket låga räntenivåer
na på statspapper samt en omsvängning i penning
politiken som leder till stigande räntor. 
Bostadsobligationer har en högre ränta och är av 
det skälet mer attraktiva. Men även dessa är ex
tremt nerpressade. I nuläget är långräntor gene
rellt sett oattraktiva som en långsiktig investering.

Valuta
Kronan har försvagats mot euron de senaste månader
na och fortsätter därmed att handla på historiskt svaga 
nivåer till följd av bland annat Riksbankens mycket ex
pansiva penningpolitik. Riksbankens senaste besked 
med utökade stödköp i kombination med låg ränta un
der en längre tid kommer sannolikt bidra till att kron
kursen hålls på relativt svaga nivåer mot euron under 
en något längre tid än vi tidigare bedömt. 

På längre sikt ser vi fortfarande att kronan gradvis 
kommer att stärkas mot euron då vi anser att kronan är 
undervärderad mot sin långsiktiga jämviktsnivå. I Euro
pa har den politiska osäkerheten minskat vilket också 
bidragit till en starkare euro, men Brexitförhandlingarna 
och ett tidigare val i Italien skulle kunna leda till en ge
nerellt svagare euro under en tid.

Den amerikanska dollarn har försvagats markant 
mot såväl den svenska kronan som euron sedan års
skiftet och är nu tillbaka kring samma nivåer som innan 
Donald Trump blev vald som president. På kort sikt tror 
vi att en stabil tillväxt i USA och framför allt skillnader i 
penningpolitik mellan USA och Europa verkar för att 
dollarn kommer att fortsätta vara kvar på den relativt 

höga nivån eller stärkas något mot den svenska kronan. 
Eftersom den svenska kronan ligger under sin historis
ka jämviktsnivå mot dollarn, tror vi däremot att kronan 
kommer att stärkas mot dollarn på längre sikt i takt med 
att Riksbankens penningpolitik blir mindre expansiv.

Bostad
Det nya kravet som Finansinspektionen vill införa  
1 januari 2018, innebär att de som utökar sitt bolån 
eller tar nya bolån som överstiger 450 procent av 
inkomsten före skatt, ska amortera ytterligare  
1 procent utöver de krav som redan är införda.  
Det betyder också att om belåningsgraden är under 
50 procent av värdet på bostaden och bolånet 
överstiger 450 procent av inkomsten ska man som 
kund amortera 1 procent.

Högre krav på låntagare tillsammans med de 
räntehöjningar som kommer så småningom kan bli 
tufft för vissa hushåll och det är klokt att se över 
sin ekonomi. För den försiktiga bolånetagaren kan 
det vara läge att fundera på att binda en del av sitt 
bolån på längre bindningstider. Det kan vara klokt 
att dela upp lånet på tre delar med olika bindnings
tider, exempelvis tremånader, tre år och fem år, un
der förutsättning att man tänker bo kvar under den 
längsta bindningstiden, annars blir det extrakost
nad för att lösa lånet.    
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Fondernas färg i diagrammen motsvarar risknivån i respektive fond. När du 
sprider sparandet på flera fonder minskar den totala risken i sparandet.

Aktiva placeringsförslag fonder

  Länsförsäkringar Kort 
Ränta Företag 30 %

  Länsförsäkringar Global 
Strategisk ränta 20 %

  PIMCO Global Invest
ment 10 %

  Länsförsäkringar Företags
obligation Norden 20 %

  Länsförsäkringar Multi
strategi 20 %

  Länsförsäkringar Kort 
Ränta Företag 20 %

  Länsförsäkringar Multi
strategi 20 %

  Länsförsäkringar Global 
Strategisk ränta 20 %

  Länsförsäkringar Företags
obligation Norden 20 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 20 %

  Länsförsäkringar Multi
strategi 30 %

  Länsförsäkringar Företags
obligation Norden 30 %

   Länsförsäkringar Global 
Hållbar 20 %

  JPM Emerging Market 
Small Cap 10 %

  Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 10 %

   Länsförsäkringar Multi
strategi 30 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 20 %

  JPM Emerging Market 
Small Cap 10 %

  Länsförsäkringar Global 
Aktiv 20 %

    Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 20 %

  Länsförsäkringar Multi
strategi 5 %

  Länsförsäkringar Global 
Hållbar 30 %

  JPM Emerging Market 
Small Cap 15 %

   Länsförsäkringar Global 
Aktiv 25 %

  Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 25 %

Aktiv Defensiv
(Mycket låg risk)

Aktiv Stabil  
(Låg risk)

Aktiv Balans  
(Medelrisk)

Aktiv Tillväxt  
(Hög risk)

Aktiv Potential  
(Mycket hög risk)

Vilken fond ska jag välja?
Är du den bekväma fondspararen så behöver du inte vara aktiv själv. Vad du behöver göra är att fundera ut hur din tidshorisont ska se ut 
och vilken risknivå du vill ha. När du gjort detta så kan du ta hjälp av matrisen nedan, så har du svaret på frågan om just ditt fondval. 

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

Spar- och 
placeringsförslag    1 mån Hittills  

  i år
Aktiv Defensiv 0,2 1,0
Aktiv Stabil 0,1 1,9
Aktiv Balans 0,0 4,5
Aktiv Tillväxt 0,1 6,6
Aktiv Potential 0,0 9,0

Spar- och 
placeringsförslag

Utveckling Aktiva placerings-
förslag  2017-06-12 (%)

Risknivåer

Lägre risk Högre risk

1 2 3 4 5 6 7
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Placeringsförslag med strukturerade placeringar och fonder

Bekväma fonder

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Defensiv 100 %

  Korta räntefonder 30 %
 Företagsobligationer 30 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Stabil 70 %

  Globala storbolag Tillväxt 
(strukturerad placering) 
20 %

  Sverige Tillväxt  
(strukturerad placering) 
10 %

  Korta räntefonder 20 %
 Företagsobligationer 20 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %
 Globala aktiefonder 16 %
 Svenska aktiefonder 4 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Balans 70 %

  Globala storbolag Tillväxt 
(strukturerad placering) 
20 %

  Sverige Tillväxt  
(strukturerad placering) 
10 %

  Korta räntefonder 15 %
 Företagsobligationer 15 %
  Absolutavkastande  

fonder 30 %
 Globala aktiefonder 32 %
 Svenska aktiefonder 8 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Tillväxt 70 %

  Globala storbolag Tillväxt 
(strukturerad placering) 
20 %

  Sverige Tillväxt  
(strukturerad placering) 
10 %

  Absolutavkastande  
fonder 30 %

 Globala aktiefonder 56 %
 Svenska aktiefonder 14 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Potential 80 %

  Globala storbolag Tillväxt 
(strukturerad placering) 
10 %

  Sverige Tillväxt  
(strukturerad placering) 
10 %

 Globala aktiefonder 80 %
 Svenska aktiefonder 20 %

Defensiv

Bekväm Fond Defensiv
(Mycket låg risk)

Stabil  

Bekväm Fond Stabil  
(Låg risk)

Balans  

Bekväm Fond Balans  
(Medelrisk)

Tillväxt  

Bekväm Fond Tillväxt  
(Hög risk)

Potential  

Bekväm Fond Potential  
(Mycket hög risk)

Spar- och 
placeringsförslag
Spar- och 
placeringsförslag

Utveckling Bekväma Fonder  
2017-06-12 (%)

   1 mån Hittills  
  i år

Bekväm Fond Defensiv 0,1 1,0
Bekväm Fond Stabil 0,1 2,6
Bekväm Fond Balans 0,2 4,9
Bekväm Fond Tillväxt 0,2 7,6
Bekväm Fond Potential 0,2 9,7

Spar- och 
placeringsförslag
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6Våra bedömningar av aktie och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde.  
Det beror bland annat på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.  

Faktablad för fonderna finns att tillgå på ditt lokala länsförsäkringsbolag, hos din försäkringsmäklare eller på lansforsakringar.se.

Ansvarig utgivare: Anna Öster, anna.oster@lansforsakringar.se  Redaktör: Louise Fredholm Allansson, louise.fredholmallansson@lansforsakringar.se
Prenumerera på Sparutsikter via e-post Skaffa en kostnadsfri epostprenumeration av Länsförsäkringars finansiella nyhetsbrev Sparutsikter  

genom att fylla i din epostadress på lansforsakringar.se/sparutsikter

Länsförsäkringars fondutbud 20170531

Länsförsäkringars fonder Externa fonder

Fondnamn

Morning-
stars 

rating
Andel-

kurs

Avkastning, %

Fondnamn

Morn-
ingstars 

rating
Andel-

kurs

Avkastning, %

1 månad I år 3 år 5 år 1 månad I år 3 år 5 år

Länsförsäkringar Asienfond *** 139,84 3,5 16,3 52,8 72,5 Alfred Berg Ryssland **** 439,30 3,1 6,7 26,9 27,9

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 99,83 1,2 4,3   BlackRock Emerging Europe **** 971,29 0,9 5,7 19,3 36,8

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 97,39 0,5 0,8   BlackRock European *** 1122,16 2,1 10,5 22,7 78,2

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 107,70 1,8 8,2   BlackRock Latin America *** 533,26 2,8 6,2 7,0 2,4

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 99,09 0,8 2,2   BlackRock World Gold **** 269,28 0,8 0,4 38,6 20,4

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 104,47 1,8 6,6   BlackRock World Mining ** 282,39 2,0 0,7 8,1 27,2

Länsförsäkringar Europa Aktiv **** 460,58 5,0 11,6 35,9 98,0 BlueBay Emerging Market Select Bond 1159,69 0,4 5,7 7,7 0,6

Länsförsäkringar Europa Indexnära *** 190,20 3,3 11,8 31,1 94,7 BlueBay Investment Grade Bond 1571,03 0,5 1,0 3,3 21,9

Länsförsäkringar Fastighetsfond 3396,86 5,3 7,9 72,2 177,2 BNP Paribas Equity World Aqua **** 1741,27 1,2 9,5 60,1 

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden *** 107,11 0,5 2,1 4,7  Carnegie Sverigefond ***** 2649,64 1,7 13,7 46,7 146,4

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 415,28 0,8 8,6 51,5 109,2 Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1410,79 2,1 6,1 40,8 80,3

Länsförsäkringar Global Hållbar *** 39,95 1,5 5,6 37,4 86,8 Didner & Gerge Aktiefond ***** 2845,92 1,5 12,2 45,9 144,1

Länsförsäkringar Global Indexnära **** 183,08 0,8 5,5 54,5  DNB Renewable Energy *** 1044,61 1,0 3,3 22,0 94,7

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 72,94 0,3 1,1 0,4 1,3 East Capital Rysslandsfonden ** 1156,04 2,5 5,7 9,3 6,2

Länsförsäkringar Japan Indexnära *** 104,04 0,9 5,6 66,0 96,8 East Capital Östeuropafonden *** 38,51 1,3 5,1 17,3 27,0

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag ** 102,00 0,1 0,2 0,8  Enter Return A *** 1119,87 0,1 0,5 1,9 6,3

Länsförsäkringar Kort Räntefond 104,62 0,0 0,0 0,1 2,7 Fidelity America Fund **** 87,30 2,0 2,4 64,7 138,3

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 161,80 0,5 0,5 7,1 11,4 Fidelity Asian Special Situations ***** 399,57 3,3 17,0 67,0 100,8

Länsförsäkringar Multistrategi 101,81 1,4 0,3   Fidelity China Focus Fund ***** 537,25 2,0 13,0 89,7 107,4

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 187,15 0,8 4,1 26,3 50,1 Fidelity EMEA Fund **** 124,13 3,2 8,6 27,0 50,5

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 189,79 0,8 4,1 26,3 54,4 Fidelity European Dynamic Growth **** 523,53 4,1 16,2 55,8 119,3

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 207,32 0,9 5,2 34,3 75,5 Fidelity Global Focus Fund **** 536,21 1,5 8,5 57,1 103,8

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 231,28 1,0 6,6 42,5 94,1 Fidelity India Focus Fund *** 379,94 0,7 16,6 71,2 119,9

Länsförsäkringar Pension 2030 2 ***** 231,39 1,2 7,4 44,6 96,8 GAM Star China Equity *** 219,45 4,5 18,9 49,9 100,3

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 122,50 1,3 7,9 45,2 97,5 Handelsbanken Nordiska Småbolag **** 959,04 2,6 10,9 66,8 182,0

Länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 122,57 1,4 8,2 45,7 98,3 Handelsbanken Svenska Småbolag **** 1563,01 3,3 12,4 73,6 204,0

Länsförsäkringar Pension 2045 2 **** 145,39 1,5 8,3 45,1 97,6 JPM Africa Equity *** 84,43 5,2 7,3 0,6 21,3

Länsförsäkringar Pension 2050 2 124,12 1,4 8,1   JPM Emerging Market Small Cap **** 123,52 0,2 11,7 61,1 91,9

Länsförsäkringar Pension 2055 2 123,03 1,4 7,9   JPM Europe Small Cap *** 285,91 4,7 18,3 61,6 178,3

Länsförsäkringar Pension 2060 2 121,60 1,4 7,5   JPM Global Healthcare **** 2437,30 0,8 6,8 49,9 159,2

Länsförsäkringar Småbolag Sverige *** 753,06 3,4 11,0 63,1 169,1 Lannebo Mixfond **** 22,95 2,0 6,4 33,2 70,6

Länsförsäkringar Sverige Aktiv **** 1510,84 1,7 13,2 51,9 118,6 Lannebo Småbolag ***** 92,47 2,9 13,2 72,6 194,7

Länsförsäkringar Sverige Indexnära ** 301,54 2,1 13,1 36,0 107,9 Lannebo Sverige **** 36,38 2,7 13,1 47,7 137,5

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 319,94 2,9 13,8 32,2 41,8 Lynx Dynamic 1 109,15 2,6 8,0 5,8 7,1

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 130,59 2,6 13,5   Macquarie Asia New Stars *** 209,38 1,2 11,4 41,1 94,4

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 358,58 0,8 5,7 20,0 49,1 Neuberger Berman High Yield Bond 134,15 0,5 2,9 4,9 29,4

Länsförsäkringar USA Aktiv **** 323,83 0,5 4,2 67,9 126,3 Norron Target R 132,86 0,0 1,4 7,1 31,1
Länsförsäkringar USA Indexnära **** 301,34 0,1 3,7 72,4 134,0 Parvest Global Environment **** 1838,14 2,4 7,9 47,3 105,4

PIMCO Global Investment Grade 11,49 0,7 2,7 10,4 

SEB Asset Selection 177,73 0,9 0,3 16,4 26,4

SEB Hållbarhetsfond Global *** 16,00 0,8 4,3 47,6 102,1

SEB Nordenfond *** 28,44 4,0 11,9 44,7 129,9

Skagen KonTiki *** 862,81 2,5 12,0 30,4 40,8

Standard Life GARS 123,76 1,0 0,2 2,7 12,9

Öhman Realräntefond A *** 119,27 0,2 0,6 11,7 10,2

Alla fonder i rekommenderade utbudet är tillgängliga hos Länsförsäkringar via direktsparande,  
IPS och fondförsäkring om inget annat anges.
1) Fonden tillgänglig endast via fondförsäkringar  
2)  Fonden tillgänglig för premiepension, individuellt pensionssparande (IPS),   

investeringssparkonto (ISK), vissa avtalspensioner och direktsparande.  
Ej valbar i Friplan, Privat Pensionsförsäkring och Kapitalförsäkring.
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