
                                                                                           

Pressmeddelande 2017-11-02                                                     

Söderberg & Partners släpper ny 
rapport om hållbara pensionsbolag 
 
Söderberg & Partners publicerar idag rapporten: Hållbara Pensionsbolag 2017 – Ansvarsfull 

ägarstyrning. Rapporten handlar om svenska pensionsbolags hållbarhetsarbete och inflytande i 

valberedningar, och innehåller även en rankning av 13 pensionsbolag utifrån deras 

hållbarhetsarbete.  

 

I rapporten presenteras bland annat en omfattande kartläggning och analys av de valberedningar 

som pensionsbolagen har varit representerade i de senaste åtta åren. Framförallt har vi bedömt 

bolagsstyrelsernas kompetens inom hållbarhet och tittat på styrelsesammansättningen för varje givet 

år, samt om hållbarhet har varit en anledning till att valberedningen har föreslagit en ny 

styrelseledamot. Kartläggningen visar bland annat att:  

 

 6 av 10 pensionsbolag skriver i sin ägarstyrningspolicy att hållbarhetsfrågor är styrelsens 

ansvar 

 79% av de bolagsstyrelser som pensionsbolagen har nominerat saknar hållbarhetskompetens 

 Endast 2% av de undersökta valberedningarna nämner hållbarhet som en avgörande faktor 

vid nominering av en ny styrelseledamot 

 

Betyg på hållbarhetsarbetet 

Rapporten innehåller även en betygsättning av 13 olika pensionsbolag/kollektiv baserad på hur väl de 

presterar i sitt hållbarhetsarbete. Betygen följer Söderberg & Partners trafikljussystem, som 

innehåller betygsnivåerna röd, gul, och grön. 

- Vi ser att de bolag som fått röda betyg tidigare år är mer angelägna att förbättra sitt 

hållbarhetsarbete och få ett högre betyg. Vi ser också att de bolag som under längre perioder 

tilldelats gröna betyg tenderar att ”luta sig tillbaka” och nu hamnar på efterkälken i några av 

de perspektiv som vi tittar på i vår analys. Hela branschen utvecklas väldigt snabbt inom 

detta område, och det är därför viktigt att fortsätta ligga i framkant och leda utvecklingen för 

att kunna behålla ett grönt betyg, säger Victoria Lidén.  

 

Du hittar hela rapporten här.  

 

 

https://www.soderbergpartners.se/hallbarapensionsbolag/


För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Mobil: 076- 149 50 05 

Snabba fakta om Söderberg & Partners 

Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av 

försäkringar och finansiella produkter med en av Nordens största fristående analysavdelningar. 

Företaget har en mängd olika verksamheter inom fyra affärsområden: 

Insurance Consulting 

Securities & Asset Management 

Financial Technology 

Payroll & Benefits 

Kundlöfte och värderingar 

Söderberg & Partners målsättning är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta 

råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår 

företagsfilosofi bygger på tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig rådgivning. Vi hittar 

det bästa på marknaden, anpassar valen åt varje kund och levererar lösningen till en för kunden 

minimal arbetsinsats. Vi vet att underbyggda råd gör skillnad. 

Förutom en tydlig strategi och mål, är det entreprenöriella drivet i bolaget en viktig faktor. Det är vår 

orädda inställning och ansvaret mot kunden som skapat den kultur vi har idag. På Söderberg & 

Partners är vi Modiga, Ansvarsfulla, Hjälpsamma och Drivna. 
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