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Söderberg & Partners släpper ny 

rapport om hållbara fondförsäkringar 

 

 - Den fjärde analysen i ordningen av rapporten Hållbara fondförsäkringar  

- I den senaste analysen har vi bland annat tittat extra på om fondförsäkringarna erbjuder 

fonder med någon form av tematisk hållbarhetsinriktning. Generellt sett kan vi konstatera att 

lägstanivån för samtliga bolag i analysen är mycket högre än för bara några år sedan. Idag har 

alla har någon form av minimikrav för att välja in fonder i sitt utbud, säger Victoria Lidén, 

analytiker på Söderberg & Partners.  

Förändringar i betyg i analysen: 

 Movestic får höjt betyg från gult till grönt. SEB, Nordea & AMF får sänkt betyg  

 Movestic fick rött betyg 2015, gult betyg 2016 och får grönt betyg för 2017. Det beror på att 
de har gjort flera förbättringar och framförallt fått ett höjt betyg i Kommunikation & 
transparens, samt Påverkansarbete. Processen för urval har även utvecklats och resulterat i 
fler fonder med tydlig hållbarhetsinriktning i utbudet. 

 Bolagen som får sänkt betyg beror främst på förbättringar hos de övriga i analysen. Andra 
faktorer som bidrar till ett lägre betyg är även att de inte erbjuder lika många fonder som har 
fått grönt betyg eller har en tematisk inriktning, t.ex. gröna obligationsfonder eller Svanen-
märkta fonder. 

 

Du kan läsa hela rapporten här. 

 

Vad är en hållbar fondförsäkring? 

 

- En fondförsäkring är en pensionsförsäkring där du själv kan välja vilka fonder dina 

pensionspengar ska placeras i, utifrån en lista av fonder som försäkringsbolaget har valt ut. 

De största skillnaderna mellan en traditionell pensionsförsäkring och en fondförsäkring är 

just att du själv får bestämma, men också står för den finansiella risken. 

 

- Alla fondförsäkringsbolag är olika, liksom vi sparare. Därför betygsätter vi 

fondförsäkringsbolagen efter flera olika egenskaper. I vår finansiella analys tittar vi t.ex. på 

kostnad, bredd i utbudet och fondselekteringsförmåga. I denna hållbarhetsanalys bedömer vi 

bland annat hur hållbarhet beaktas i fondurvalet, samt hållbarhetsnivån på utbudet. Betygen 

för de olika kriterierna redovisas separat, så att varje enskild sparare ska kunna välja 

fondförsäkringsbolag efter den egenskap som är viktigast för just honom eller henne. 

https://www.soderbergpartners.se/hallbarhetsanalyser/


 

- Varför ska man då välja en hållbar fondförsäkring, och kanske framförallt, hållbara fonder? 

Det är ett sätt att använda ditt pensionssparande för att driva utvecklingen mot en mer 

hållbar kapitalförvaltning, vilket innebär att fondförvaltarna tar hänsyn till miljö-, sociala och 

bolagsstyrningsfaktorer. Denna analysrapport identifierar fondförsäkringar som både väljer 

in och erbjuder hållbara fonder i fondförsäkringsutbudet, men även är pådrivande för att 

påverka fondernas innehav i en hållbar riktning. 

 

 

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 finansiella rådgivare och 

förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat 

tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning 

och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell 

rådgivning och för löne-, och förmånshantering. 

Kundlöfte och värderingar 

Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt 

förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre 

viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all 

rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl 

underbyggda råd gör skillnad. 
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