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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett 
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för 
en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 
 

 

I ljuset av ett positivt börsklimat fortsätter pensionsspararna söka 
investeringar med högre risk under maj månad 

De senaste månadernas trend där pensionsspararna tar mer risk i sitt sparande fortsatte under maj. Spararna 

köpte mer aktiefonder än räntefonder under månaden. Nu när pensionsspararna åter börjat ta risk är det 

branschfonder som är favoriten medan tillväxtmarknader är den kategori som säljs mest. Det visar statistik om 

fondförsäkring från Länsförsäkringar.  

 

– De kunder som är aktiva följer trenderna på marknaden. Flertalet branschfonder har stigit kraftigt under senaste 

tiden och spararna har valt dessa. Fonder med inriktning på teknik och ny energi är särskilt populära inom denna 

kategori. Tillväxtmarknadsfonder, som tidigare under året var den populäraste aktiefondskategorin bland våra 

kunder, nettosåldes under maj.  Dessa fonder tillhörde också månadens avkastningsförlorare och spararna 

lämnade den kategorin, säger Jim Rotsman, produktchef i Länsförsäkringars fondlivverksamhet.  

 

             
 

 

Statistiken visar också att Sverigefonder är på väg tillbaka bland spararna dock väljer spararna i första hand 

svenska småbolagsfonder framför breda Sverigefonder. De som fortfarande köper räntefonder har lämnat de 

korta räntefonderna till förmån för företagsobligationsfonder.  

 

– Trots att vi når nya högstanivåer på börserna fortsätter de aktiva kunderna att öka risken i sitt långsiktiga 

sparande. De kunder som är aktiva är ofta snabba att växla mellan olika typer av fonder beroende på 

marknadsläget och fondutveckling. Många pensionssparare rör dock inte sitt sparande alls, utan är långsiktiga 

och ändrar inte i sitt sparande till följd av tillfälliga svängningar. Det är bra att anpassa sitt sparande utifrån 

tidshorisonten, säger Jim Rotsman. 

*Exempelvis företagsobligationer, investment grade & high yield 
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– Kundernas aktivitetsnivå under maj var något högre än i april men på en normal nivå. Vi ser dock att 

aktivitetsnivån är lägre än samma period förra året, ett mönster som har vi har sett sedan i februari, fortsätter Jim 

Rotsman.  

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Jim Rotsman, Produktchef, Länsförsäkringar Fondliv, 08-588 402 82 

Länsförsäkringar pressjour, 08-588 418 50 


