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Söderberg & Partners utser 

finansbranschens bästa aktörer 2017 
- Skandia, Vanguard och Swedbank Robur vinnare i Söderberg & Partners årliga 

trafikljusrapport 

Idag utsåg Söderberg & Partners 2017 års bäst presterande aktörer i den svenska finansbranschen. 

Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela 

den svenska sparmarknaden och sammanställs för att hålla sparare informerade om hur 

leverantörerna av finansiella tjänster och produkter presterar. 

Priset delas ut i kategorierna ”Årets livförsäkringsbolag”, ”Årets fondbolag”, ”Årets 

fondförsäkringsbolag”, och ”Årets hållbara aktör”. Vinnarna är: 

Årets livförsäkringsbolag 2017 - Skandia 

Skandia utses till Årets livförsäkringsbolag då de fortsätter att leverera en bra och stabil riskjusterad 

avkastning. Bolaget är finansiellt starkt och har en intressant diversifierad portfölj. Skandia ligger 

dessutom i framkant med sitt hållbarhetsarbete som belönats med grönt hållbarhetsbetyg. 

Årets fondbolag 2017 - Vanguard 

Det fondbolag som under 2017 hade störst andel gröna fondbetyg är Vanguard Asset Management 

med 80 procent gröna fondbetyg. Därefter följer AMF Fonder med 70 procent och sedan Lannebo 

Fonder med 63 procent. Alliance Bernstein och Janus Henderson hamnar på fjärde och femte plats. 

Årets fondförsäkringsbolag 2017 - Skandia 

Skandia har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2017. Bolaget har höga betyg inom både 

fondselektering och utbud under 2017, och de har även stärkt sin position relativt övriga bolag under 

året. Skandia har dessutom fått ett grönt hållbarhetsbetyg tack vare ett genomtänkt sätt att 

utvärdera och följa upp fonders hållbarhetsarbete. 

Årets hållbara aktör 2017 – Swedbank Robur 

Swedbank Robur utses till Årets hållbara aktör. Swedbank Robur förstår vikten av att ”är man stor 

och stark, måste man också vara snäll”. De påverkar bolag att bli bättre inom hållbarhet både genom 

att göra sin röst hörd på bolagsstämmor och i styrelserummen. Swedbank bedriver även ett 

utmärkande arbete i valberedningar, som bedöms ha en stor möjlighet att göra skillnad. 



 

- Det är tydligt att vi ser en bransch i förändring, det är både spännande och roligt. Vi har både 

hållbarhetsområdet, som fortsätter att växa, och en debatt om aktiv eller passiv förvaltning 

som är mer nyanserad än tidigare. En annan intressant trend är att många 

fondförsäkringsbolag ser över sitt utbud och erbjudande ur ett bredare perspektiv, säger 

Kajsa Brundin, chef för produktanalys och hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners. 

 

Du hittar hela trafikljusrapporten här. 

 

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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