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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. 
 

Hållbarhet och Sverige i fokus – Länsförsäkringar lanserar nya 
fonder inom fondförsäkring  

 
– Sju nya fonder lanseras i Länsförsäkringars fondförsäkringsutbud idag. Valfriheten för våra 
pensionskunder ökar ytterligare genom hållbarhetsinriktade fonder med smart energi, global påverkan 
och jämställdhet i fokus. Dessutom lanserar vi ytterligare svenska aktiefonder, säger Jim Rotsman, chef 
Fond & Garanti, Länsförsäkringar Fondliv. 
 
De nya hållbarhetsinriktade fonderna bidrar till Länsförsäkringars klimatsmarta vision och även ett viktigt område 
som jämställdhet.  
 
– Våra kunder ska ha tillgång till ett utbud av fonder med olika inriktning och med god kvalitet både när det gäller 
utvecklingspotential och hållbarhetsnivå. Vi vill att kundernas pensionssparande ska bidra till en bra pension för 
individen,för samhället och planeten, säger Jim Rotsman.  
 
Förutom fler hållbarhetsinriktade alternativ inom smart energi, global påverkan och jämställdhet utökas kategorin 
svenska aktier med tre nya fonder.  
 
– Vi har redan idag flera starka fondalternativ i kategorin Sverigefonder men efter en översyn har vi kommit fram 
till att öka valfriheten ytterligare. De nya Sverigefonderna är Spiltan Aktiefond Stabil, SEB Hållbarhetsfond 
Sverige och Cliens Sverige Fokus, säger Jim Rotsman. 
 
De nya fonderna med hållbar inriktning finns inom kategorierna globala aktier eller ny energi. Smart teknik inom 
sektorn ny energi inkluderar tillväxtområden som exempelvis energibesparing, nya alternativa energikällor och 
hållbara transporter. 
 
Global Impact eller Positive Change är begrepp som betyder att en fond har fokus på att investera i bolag som 
bidrar till sociala och/eller miljömässiga förändringar exempelvis utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. 
Jämställdhet (Gender) innebär att investeringar görs i bolag som främjar jämställdhet i syfte att driva förändringar 
hos företag och skapa positiv samhällseffekt. Nya fonder inom dessa kategorier är RobecoSAM Smart Energy, 
Baillie Gifford Positive Change, Wellington Global Impact och RobecoSAM Global Gender Equality. 
 

Nya fonder inom fondförsäkring 
 

Fondkategori 

RobecoSAM Smart Energy Ny energi, hållbarhetsinriktad 

Baillie Gifford WW Positive Change Globala aktier, tillväxtbolag, hållbarhetsinriktad 

Wellington Global Impact Globala aktier, flexibel, hållbarhetsinriktad 

RobecoSAM Global Gender Equality  Globala aktier, hållbarhetsinriktad  

Cliens Sverige Fokus Svenska aktier 

Spiltan Aktiefond Stabil Svenska aktier 

SEB Hållbarhetsfond Sverige Svenska aktier 

 
Läs mer om Länsförsäkringars klimatsmarta vision. 
https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/ansvarsfulla-investeringar/var-klimatsmarta-
vision/ 
 
Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/ 
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Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar 
 
För ytterligare information kontakta: 
Jim Rotsman, chef Fond & Garanti, Länsförsäkringar Fondliv. telefon 070-747 22 47 
Presskontakt, telefon 08 – 588 41850 
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