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Ny rapport: Pensionsbolag allt mer 

hållbara 
Söderberg & Partners släpper varje år en hållbarhetsanalys över de största pensionsbolagen. 

Analysen visar att flera bolag har gjort stora förbättringar i sitt hållbarhetsarbete och att några 

fortsatt ligger i topp. Utöver det ser Söderberg & Partners hållbarhetsansvarig att 2017 har goda 

förutsättningar för sparare att bli än mer hållbara i sina investeringar.  

Analysen inkluderar de 12 pensionsbolag som omfattas av våra livbolag- och 

premiegarantiproduktsanalyser. Både Skandia och SPP behåller sina gröna betyg från i fjol och fyra 

bolag har höjt sig.  

- Det är glädjande att pensionsbolagen prioriterar hållbarhet men även om det går snabbt 

framåt ligger finansbranschen långt efter många andra branscher, särskilt när det kommer 
till effekten av arbetet. Det är som att alla springer åt samma håll, men har glömt att 

undersöka vad som finns där, säger Kajsa Brundin, hållbarhetsansvarig på Söderberg & 
Partners. 

De bolag som får höjt betyg är LF Nya Trad, Swedbank, SEB Gamla och SEB Pension & Försäkring. Tre 

bolag får sänkt betyg är AMF, Folksam och LF Gamla Trad trots att de förbättrat sitt 

hållbarhetsarbete. Betygen är relativa och de övriga bolagen har alltså höjt sig mer.  

- Tre framgångsfaktorer för att höja betyget är att förbättra sitt påverkansarbete och sitt 
värdeskapande och att skapa processer för hållbara investeringar. Många av dessa 

pensionsbolag har en möjlighet att påverka i större utsträckning än i dag och jag tror mycket 
kommer hända inom detta område, säger Kajsa Brundin, hållbarhetsansvarig på Söderberg & 

Partners. 

Med pensionsbolag avses både livbolag och bolag som tillhandahåller åldersbaserat 

pensionssparande med garanti, vi kallar dem premiegarantiprodukter. Söderberg & Partners sätter 

betyg i grönt, gult och rött. Rapporten går att ladda hem från Söderberg & Partners Newsroom.  

Fakta om hållbarhetanalysen 

Det här är den tredje analysen i ordningen av hållbara pensionsbolag. Ett av syftena är att bidra till 

att kartlägga och sprida best practise mellan pensionsbolagen. Söderberg & Partners tar också fram 

en livbolagsanalys som bedömer bolagens finansiella stabilitet samt premiegarantiproduktanalysen, 

som bedömer produkternas egenskaper och risknivå. 

Analysen inkluderar de 12 pensionsbolag som omfattas av Söderberg & Partners livbolag- och 

premiegarantiproduktsanalyser. Vi har i år delat upp Länsförsäkringars två kollektiv Gamla och Nya 

Trad och givit dem egna betyg, vilket resulterar i 13 betyg. De viktigaste och tydligaste skillnaderna i 

hållbarhetsarbetet bland de undersökta pensionsbolagen är påverkansarbete, ambitioner och 

värdeskapande inom området samt processer för hållbara investeringar.  
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Snabba fakta om Söderberg & Partners  
Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande fristående rådgivare och 
förmedlare av försäkringar och finansiella produkter med ev av Nordens största fristående 
analysavdelning. 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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