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Sverige – konjunkturen glödhet, men 
löneavtalet kyler av inflationen framöver
De ledande indikatorerna tyder på en fortsatt 
stark konjunktur. I april steg Konjunkturinsti
tutets konjunkturindikator efter att ha fallit 
något i mars. Det tyder på att svensk tillväxt 
utvecklas något starkare än vi tidigare räknat 
med. Svensk arbetsmarknad är mycket stark 
och såväl sysselsättningen som arbetskraften 
fortsätter att utvecklas i en mycket god takt. 
Arbetslösheten sjönk kraftigt till 6,4 procent  
i mars. Företagens anställningsplaner indikerar 
också en fortsatt stark efterfråga på arbets
kraft. 

Regeringen presenterade vårbudgeten i april. 
De huvudsakliga satsningarna görs inom vård 
och skola för barn och ungdomar, rättsväsende 
och försvar. Sett till Sveriges tillväxt är dessa 
satsningar inget som påverkar den övergripande 
ekonomiska utvecklingen. Däremot skickar finans
ministern signaler om att det kan komma 
större satsningar i höstbudgeten i september. 

Efter ett oväntat svagt inflationsutfall i 
mars gällde det omvända i april med ett över
raskande högt utfall som var både högre än 

marknadens och Riksbankens prognos. Den 
underliggande inflationstakten rensat för 
ränteeffekter och energipriser steg till 1,6 
procent i april från förra månadens 1,0 pro
cent, medan KPIF som är rensat för ränteef
fekter nådde 2 procent i april. 

Trots att inflationsutfallet för april kom in 
starkt och sannolikt välkomnades av Riks
banken förändrar inte det Riksbankens utma
ningar på sikt med de låga löneavtalen och 
hur man ska förhålla sig till ECB och därmed 
också kronan, trots den starka konjunktur
utvecklingen som talar för ett högre infla
tionstryck på sikt.

Riksbanken – överaskande stark reaktion på 
löneavtalet
Riksbanken lämnade som väntat reporäntan 
oförändrad på minus 0,5 procent vid april
mötet. Man överraskade dock med att utöka 
stödköpen med 15 miljarder kronor, samt att 
skjuta på prognosen för den första höjningen. 
De totala tillgångsköpen kommer därmed 
uppgå till 290 miljarder kronor och Riksbanken 
väntar sig nu höja räntan först under andra 

Konjunktur och marknad

halvåret 2018. Riksbanken framhåller osäker
heten i omvärlden och det låga löneavtalet 
som främsta argument för varför penning
politiken behöver göras något mer expansiv.  
I rapporten argumenterar även Riksbanken 
för den förda penningpolitiken genom att 
både hänvisa till att den bidragit till den starka 
konjunkturen och att vare sig stora stödköp 
eller negativa räntor verkar ha påverkat finan
siella marknader negativt.

Eurozonen och UK– företagen blir alltmer 
optimistiska  
Förtroendet hos företag och hushåll har stärkts 
ytterligare. Vi får alltmer data som tyder på 
att tillväxten inom eurozonen förbättras på 
kort sikt. Inflationen i mars var betydligt 
starkare än väntat men vi är inte övertygade 
om att den underliggande trenden ändrats, 
då lönetrycket är fortsatt svagt. BNP för 
Frankrike och Storbritannien kom in något 
under förväntan men tyder ändå på en fortsatt 
förbättrad konjunktur under första kvartalet.
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Utveckling april

Räntor Valutor Aktier

Svensk lång 0,57 % 
10årig statsobligation
Under månaden –3 punkter
Hittills i år +3 punkter

Svensk kort –0,63 % 
90 dgr statsskuldväxel
Under månaden +1 punkt
Hittills i år +7 punkter

USD/SEK 8,83 –10öre
Hittills i år 25 öre
EUR/SEK 9,64 +9 öre
Hittills i år +5 öre
100 JPY/SEK 7,91 –10 öre
Hittills i år +12 öre
EUR/USD 1,09 +2 öre
Hittills i år +4 öre
GBP/SEK 11,38 +32 öre
Hittills i år +26 öre

Stockholm +3,5 %
OMXS, Hittills i år +9,0 %

London –1,6%
FTSE, Hittills i år +0,9 %

New York +1,2 %
Dow Jones, 
Hittills i år +5,8 %

Nasdaq +3,0 %
Nastaq, Hittills i år +13,2 %

Tokyo +2,5%
Topix, Hittills i år +2,1 % 
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Emmanuel Macron vann den andra omgången 
i det franska presidentvalet och blir därmed 
Frankrikes president. Nästa steg är parla
mentsvalet som äger rum 11 och 18 juni. I 
Storbritannien utlyste premiärminister 
 Theresa May oväntat ett nyval i juni i år. 
 Regeringen har nu åberopat artikel 50 och 
ansökt om utträde ur EU. Att May utlyste 
 nyval ser vi som en önskan om att stärka och 
förlänga regeringens förhandlingsmöjligheter 
gentemot EU. Opinionsläget är osedvanligt 
starkt för det konservativa partiet, och risken 
att May skulle drabbas av ett bakslag torde 
vara låg.

ECB ser fortsatt förbättrad ekonomi men 
fortsätter stimulera enligt förväntan
Europeiska centralbanken, ECB, lämnade 
precis som väntat styrräntan oförändrad vid 
mötet i april. Stödköpen drogs som tidigare 
annonserats ned till 60 miljarder euro per 
månad från början på april, och ska enligt plan 
löpa till och med december 2017. Tillväxten i 
eurozonen har varit robust på senare tid och 
arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. 
Inflationen stiger men fortfarande drivet av 
tillfälliga orsaker som stigande energi och 
livsmedelspriser. Den underliggande inflatio
nen är fortfarande långt ifrån målet och be
hovet av fortsatta stimulanser är tydligt. 

USA – svagt första kvartal men 
konjunkturen fortfarande robust
Data under april tyder generellt sett på en fort
satt stark konjunktur. Preliminär BNP tillväxt 
för första kvartalet landade på 0,7 procent i 
uppräknad årstakt. Det är främst en svag privat
konsumtion som drog ned tillväxten. Sett till 
den bredare konjunkturbedömningen som 
bland annat innefattar förtroendebarometrar 
och arbetsmarknad ser vi fort farande ut

vecklingen som stark. Inflationen var under 
mars dock betydligt svagare än väntat. Löne
kostnaderna under första kvartalet ökade dä
remot snabbare än väntat vilket tyder på att 
arbetsmarknaden nu börjar stramas åt i takt 
med en förbättrad konjunktur. Osäkerheten 
kring inriktningen på den amerikanska finans
politiken är fortsatt hög. Under april kom yt
terligare lite information om både statsbud
geten och om skattepolitiken. Sannolikheten 
för att USA inför högre importskatter verkar 
nu mycket låg. Istället väntas företagsskat
ten sänkas från 35 till 15 procent och även en 
mindre sänkning för de högsta marginal
skatterna väntas, från 40 till 35 procent. 

Japan – fortsatt svag utveckling
Ekonomisk data har kommit in något bättre 
än väntat under april, särskilt hushållens för
väntningar steg överraskande mycket. Flera 
bedömare har reviderat upp sina prognoser 
för tillväxten kommande år. Även om vi kan se 
en viss stabilisering i japansk ekonomi delar  
vi inte synen att tillväxten kommer att stiga 
markant. Den viktiga industriproduktionen 
sjönk till exempel i mars och även inflations
takten fortsätter att avta. Centralbanken 
fortsätter oförändrat med sin penningpolitiska 
strategi, som innebär att man håller statsrän
tan upp till tio års löptid kring noll. Det moti
veras med en fortsatt mycket svag inflations
utveckling. Vi ser en möjlighet att kommande 
räntehöjningar i omvärlden medför att yenen 
kan börja försvagas igen, det skulle kunna 
göra att den japanska centralbanken slipper 
utöka sina egna stimulanser för att inflations
målet ska nås på inom ett till två års sikt. 

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 2017-04-13 (%)

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 2017-04-13 (%)

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
I takt med att börsen utvecklats starkt det senaste 
året har börsvärderingen ökat och det är nu viktigt 
att bolagen också börjar leverera ökade vinster. Vi 
tror att det finns goda förutsättningar för detta och 
att 2017 kan bli ett riktigt bra år för vinstutveckling
en. Under första kvartalet har vi redan sett att flera 
konjunkturkänsliga bolag, leverera starka rapporter. 
På global basis anser vi att vinsterna bör kunna stiga 
med 1015 procent årligen, de kommande två åren, 
men något lägre i USA där företagens lönsamhet re
dan är på en högre nivå samtidigt som USA kommit 
längre i konjunkturcykeln. Detta bör vara tillräckligt 
för att motivera en fortsatt försiktig börsuppgång. 
De globala branscher som har bäst potential att för
bättra vinstnivåerna är energi och råvarubolag, in
dustribolag, IT och banker. Småbolag har utvecklats 
bra, framför allt i Sverige, och bör fortsatt klara sig 
ganska väl i det tillväxtscenario vi ser framför oss. 
Förra årets snabba börsåterhämtning var ganska 
 typisk för hur det brukar se ut i början av en ny kon
junktur och börscykel. Vi är nu på väg in i en vinst
driven fas då bolagens vinster brukar växa ganska 
bra. Denna typ av perioder är vanligtvis lite längre 
och innebär oftast en försiktig börsuppgång i lång
samt tempo men där tillfälliga rekyler på 510 % kan 
förekomma.Vi föredrar fortsatt exponering mot till
växtmarknader och Asien som erbjuder långsiktig 
tillväxt till en rimlig värdering. Även Sverige och Eu
ropa betraktar vi som attraktiva regioner. Konjunk
tursignaler visar entydigt att Europa är på väg att 
förbättras. USA ser stabilt ut och förväntas gynnas 
av en företagsvänlig politik med skattesänkningar, 
ökande investeringar och minskad reglering. 

Svenska korta räntor
Riksbanken beslutade som väntat att lämna 
reporäntan oförändrad på 0,50 procent, men 
överraskade med att förlänga stödköpen under andra 
halvåret 2017 med 15 miljarder kronor. Till följd av 
detta kommer sannolikt nedåtpressen på räntor 
kvarstå under en längre tid men samtidigt, i den 
andra vågskålen, fortsätter den svenska ekonomin 
att uppvisa styrka och i mångt och mycket fortsät
ter tillväxten i hela världen att förbättras. Vi för
väntar oss ingen förändring av reporäntan i närtid, 
varför vi tror att korträntor kommer att fortsätta 
handlas kring dagens nivåer. Sannolikt kommer vi 
först att se svagt stigande korträntor mot slutet av 
2017 eller i början av 2018 när Riksbanken börjar 
närma sig en första höjning. Den europeiska cen
tralbanken, ECB, beslutade som väntat att lämna 
räntan oförändrad och stödköpen fortsätter enligt 
plan, vilka för närvarande löper under hela 2017. 
Trots att konjunkturåterhämtningen i eurozonen 
fortsätter att uppvisa styrka är den underliggande 
inflationen bekymmersamt låg och förväntas stiga 
mycket långsamt. Därför tror vi att ECB:s styrränta 
kommer förbli oförändrad och ECB kommer att fort
sätta med sina stödköp, om än i minskad omfattning, 
under 2018. Den amerikanska centralbanken, Fed, 
har en fortsatt försiktig inställning till effekterna av 
en mer expansiv finanspolitik tills bilden klarnar. Vi 
förväntar oss att den amerikanska centralbanken 
höjer räntan två gånger till under 2017 och fyra 
gånger under 2018, vilket innebär att amerikanska 
korträntor kommer att stiga. Riksbankens låga rän
ta innebär att avkastningen på korta ränteplace
ringar kommer att vara mycket låg framöver. 

Svenska långa räntor
På senaste tiden har amerikanska långräntor 
fallit, bland annat till följd av tvivel kring Trumps 
möjligheter att få igenom sin expansiva finanspolitik, 
men också på grund av ökad geopolitisk oro vilket 
gjort att investerare sökt sig till mindre riskfyllda 
tillgångar samt viss oro att viktig makroekonomisk 
statistik kommer falla ut svagt. Givet vår syn på 
penningpolitiken i kombination med en stark kon
junktur kommer vi att se stigande långräntor glo
balt där amerikanska räntor leder uppgången. Det 
som agerar motvikt till den globala ränteuppgång
en är framförallt den penningpolitik som ECB och 
Bank of Japan för i kombination med den politiska 
osäkerheten inom eurozonen och EU. Svenska rän
tor har generellt följt den internationella utveck
lingen och räntan på den svenska tioåriga statso
bligationen noterades i slutet av april kring 0,57 
procent, vilket är en nedgång med tre punkter se
dan förra månaden. Svenska långräntor är utifrån 
ett värderingsperspektiv fortsatt dyra och detta 
pekar tydligt mot högre räntor. Riksbanken har inte 
ett lika hårt grepp om de långa marknadsräntorna 
och den mycket starka utvecklingen av den svens
ka ekonomin bör leda till stigande långräntor, men 
sannolikt kommer uppgången ske mer gradvis och i 
ett långsammare tempo. Givet att våra prognoser 
kring centralbankerna generellt pekar mot en nå
got stramare penningpolitik kommer den kraft som 
tryckt ner räntor långt under värderingen att suc
cessivt försvinna, vilket kommer att resultera i ett 
gradvis stigande ränteläge. Avkastningen på globa
la långa ränteplaceringar kommer sannolikt att 
vara negativ under det kommande året till följd av 
de mycket låga räntenivåerna på statspapper samt 
en omsvängning i penningpolitiken som leder till 
stigande räntor.

Valuta
Riksbankens besked med utökade stödköp under andra 
halvåret 2017 och en senarelagd första räntehöjning 
kommer sannolikt bidra till att kronkursen hålls på rela
tivt svaga nivåer mot euron under en något längre tid 
än vi tidigare trott. Däremot fortsätter den svenska 
ekonomin att utvecklas starkt, vilket även är en vy Riks
banken delar då man reviderade upp BNPprognoserna. 
Uppenbarligen är inte hela direktionen redo att ännu 
släppa greppet om ECB och kronan. På längre sikt tror 
vi fortfarande att kronan gradvis kommer att stärkas 
mot euron. Detta då vi inte tror att Riksbanken kommer 
göra penningpolitiken mer expansiv tillsammans med 
en fortsatt stark ekonomisk utveckling i Sverige. Vår 
bedömning är fortfarande att kronan är undervärderad, 
vilket på sikt bör leda till att kronan stärks. Sammanta
get innebär detta att vi tror kronan på sikt stärks mot 
euron när Riksbanken vågar släppa taget om valutakur
sen. 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 mot den svenska kro
nan. Det beror på att den svenska penningpolitiken allt

jämt påverkas av eurozonens låga inflation. Riksbanken 
vill också förhindra en alltför snabb förstärkning av eu
ron och då måste man följa det europeiska ränteläget. 
Då den svenska kronan ligger långt under sin historiska 
jämviktsnivå mot dollarn, tror vi att kronan kommer att 
stärkas mot dollarn på längre sikt i takt med att Riks
bankens penningpolitik blir mindre expansiv.

Bostad
Bolåntagare kan glädjas åt fortsatt låga räntekost
nader efter att Riksbanken lät reporäntan ligga 
oförändrad på 0,5 procent, vid deras senaste 
möte i april. Dessutom väntas räntan att ligga kvar 
under lång tid och först om ett år inleder Riksban
ken höjningar av reporäntan enligt deras prognos.
Under många år har vi haft en nedåtgående trend 
av räntorna vilket har gynnat tremånaders bind
ningstid och 90 procent av nya bolåntagare har en
bart valt den kortaste bindningstiden på sina bolån. 
Med dagens låga ränteläge kan det vara idé att bin
da en del av lånet på längre bindningstider, framfö
rallt för bolåntagare med hög belåningsgrad och 
snäva marginaler. 
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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 0,5 0,8
Aktiv Stabil 1,1 1,9
Aktiv Balans 2,1 4,6
Aktiv Tillväxt 3,2 6,9
Aktiv Potential 3,6 9,4

Spar- och 
placeringsförslag

Utveckling Aktiva placerings-
förslag  2017-05-10 (%)

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 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 20 %

  Aktieobligation Sverige   
(strukturerad placering) 
10 %

  Korta räntefonder 20 %
 Företagsobligationer 20 %
  Absolutavkastande  

fonder 40 %
 Globala aktiefonder 16 %
 Svenska aktiefonder 4 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Balans 70 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 20 %

  Aktieobligation Sverige  
(strukturerad placering) 
10 %

  Korta räntefonder 15 %
 Företagsobligationer 15 %
  Absolutavkastande  

fonder 30 %
 Globala aktiefonder 32 %
 Svenska aktiefonder 8 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Tillväxt 70 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 20 %

  Aktieobligation Sverige  
(strukturerad placering) 
10 %

  Absolutavkastande  
fonder 30 %

 Globala aktiefonder 56 %
 Svenska aktiefonder 14 %

  Länsförsäkringar Bekväm 
Fond Potential 80 %

  Aktieobligation Globala 
storbolag (strukturerad 
placering) 10 %

  Aktieobligation Sverige  
(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  
2017-05-10 (%)

   1 mån Hittills  
  i år

Bekväm Fond Defensiv 0,6 0,8
Bekväm Fond Stabil 1,1 2,3
Bekväm Fond Balans 1,5 4,3
Bekväm Fond Tillväxt 2,4 6,7
Bekväm Fond Potential 2,7 8,5

Spar- och 
placeringsförslag
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5Våra 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 20170430

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 *** 135,84 1,9 12,9 55,1 59,6 Alfred Berg Ryssland **** 458,78 0,9 2,5 56,4 17,7

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans 99,35 2,3 3,8   BlackRock Emerging Europe **** 971,76 4,6 5,8 38,8 21,6

Länsförsäkringar Bekväm Fond Defensiv 97,12 0,3 0,6   BlackRock European *** 1104,25 5,3 8,7 22,7 65,6

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential 107,04 4,7 7,6   BlackRock Latin America *** 547,85 0,0 9,1 15,8 2,2

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil 98,75 1,3 1,9   BlackRock World Mining ** 288,76 1,7 1,6 3,5 34,4

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt 103,75 3,6 5,8   BlueBay Emerging Market Select Bond 1152,63 0,6 5,0 5,6 3,7

Länsförsäkringar Europa Aktiv **** 441,35 3,4 7,0 35,2 81,7 BlueBay Investment Grade Bond 1569,31 0,8 0,9 3,8 21,6

Länsförsäkringar Europa Indexnära *** 184,92 4,3 8,6 31,9 79,7 BNP Paribas Equity World Aqua **** 1738,63 5,3 9,4 64,1 

Länsförsäkringar Fastighetsfond 3238,30 6,7 2,9 69,7 158,7 Carnegie Sverigefond ***** 2624,95 7,3 12,6 51,9 130,3

Länsförsäkringar Företagsobligation Norden *** 106,69 0,4 1,7 5,0  Deutsche Invest Global Infrastructure *** 1390,63 2,0 4,6 45,5 72,7

Länsförsäkringar Global Aktiv **** 411,57 3,9 7,6 54,5 97,3 Didner & Gerge Aktiefond ***** 2833,60 7,1 11,8 49,7 125,9

Länsförsäkringar Global Hållbar *** 39,71 3,7 5,0 40,9 78,5 DNB Renewable Energy *** 1047,57 4,7 3,5 23,4 84,9

Länsförsäkringar Global Indexnära **** 182,44 2,6 5,2 59,6  East Capital Rysslandsfonden ** 1205,01 3,2 1,7 36,0 5,8

Länsförsäkringar Global Strategisk Ränta 72,72 0,1 0,8 0,3 0,5 East Capital Östeuropafonden *** 38,71 5,7 5,7 32,8 11,4

Länsförsäkringar Japanfond *** 103,08 0,6 4,7 73,5 88,9 Enter Return A ** 1118,59 0,1 0,4 2,2 6,9

Länsförsäkringar Kort Ränta Företag ** 101,96 0,0 0,2 0,8  Fidelity America Fund **** 89,26 1,2 0,2 75,9 143,2

Länsförsäkringar Kort Räntefond 104,61 0,0 0,0 0,2 2,9 Fidelity Asian Special Situations ***** 389,61 2,8 14,1 71,0 87,7

Länsförsäkringar Lång Räntefond *** 161,39 0,4 0,2 7,4 12,9 Fidelity China Focus Fund ***** 525,44 1,1 10,5 94,5 95,0

Länsförsäkringar Multistrategi 101,26 0,4 0,9   Fidelity EMEA Fund **** 121,22 2,0 6,1 34,7 40,0

Länsförsäkringar Pension 2010 2 **** 186,43 1,9 3,7 27,7 49,3 Fidelity European Dynamic Growth **** 510,37 7,8 13,3 55,0 106,2

Länsförsäkringar Pension 2015 2 **** 189,07 1,9 3,7 27,9 52,3 Fidelity Global Focus Fund **** 530,93 3,0 7,4 62,2 99,6

Länsförsäkringar Pension 2020 2 **** 206,65 2,6 4,8 37,1 70,6 Fidelity India Focus Fund *** 381,55 4,2 17,1 92,6 111,4

Länsförsäkringar Pension 2025 2 ***** 230,65 3,5 6,3 46,5 87,6 GAM Star China Equity *** 211,73 2,6 14,7 46,5 84,0

Länsförsäkringar Pension 2030 2 ***** 230,69 4,0 7,1 48,6 90,2 JPM Africa Equity *** 81,29 1,1 3,3 0,1 15,9

Länsförsäkringar Pension 2035 2 **** 122,09 4,3 7,6 49,1 90,9 JPM Emerging Market Small Cap **** 124,14 3,7 12,3 72,9 83,6

Länsförsäkringar Pension 2040 2 **** 122,15 4,4 7,8 49,6 91,6 JPM Europe Small Cap *** 278,57 8,1 15,3 58,6 152,0

Länsförsäkringar Pension 2045 2 **** 144,93 4,5 7,9 49,0 91,2 JPM Global Healthcare **** 2480,58 2,9 8,7 55,5 171,7

Länsförsäkringar Pension 2050 2 123,73 4,4 7,7   Lannebo Mixfond **** 22,59 3,0 4,7 34,2 63,3

Länsförsäkringar Pension 2055 2 122,66 4,4 7,6   Lannebo Småbolag **** 90,64 8,2 10,9 77,8 172,5

Länsförsäkringar Pension 2060 2 121,29 4,3 7,2   Lannebo Sverige **** 35,56 5,3 10,5 50,2 115,1

Länsförsäkringar Småbolag Sverige ** 733,89 8,0 8,2 68,4 147,1 Lynx Dynamic 1 112,20 2,6 5,4 10,2 12,6

Länsförsäkringar Sverige Aktiv **** 1492,33 7,7 11,8 56,2 104,1 Macquarie Asia New Stars *** 209,20 3,1 11,3 45,4 90,6

Länsförsäkringar Sverige Indexnära ** 297,69 6,5 11,7 39,8 94,0 Neuberger Berman High Yield Bond 133,58 1,6 2,4 5,1 26,8

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv ** 312,54 2,0 11,2 37,4 27,9 Norron Target R 132,98 1,4 1,5 8,9 29,3
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 127,56 1,7 10,8   Parvest Global Environment **** 1818,99 5,0 6,7 49,5 98,8

Länsförsäkringar Trygghetsfond ** 356,92 2,3 5,2 22,8 46,4 PIMCO Global Investment Grade 11,43 1,1 2,1 11,2 

Länsförsäkringar USA Aktiv **** 326,71 2,9 5,1 74,4 131,1 SEB Asset Selection 176,35 1,2 1,1 19,5 25,2

Länsförsäkringar USA Indexnära **** 302,55 2,8 4,2 78,7 137,0 SEB Hållbarhetsfond Global **** 15,98 3,6 4,2 51,7 98,1

SEB Nordenfond *** 27,79 7,1 9,3 48,1 110,0

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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