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Söderberg & Partners: Här är 

finansbranschens bästa aktörer 2018 
- Länsförsäkringar, SPP, Skandia och SEB i topp i Söderberg & Partners årliga 

trafikljusrapport 

Idag utsåg Söderberg & Partners 2018 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 Fondbolag”, ”Årets Livförsäkringsbolag”, ”Årets 

Fondförsäkringsbolag” och ”Årets Hållbara aktör”. Vinnarna är: 

Årets Fondbolag 2018 

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess 

fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina 

investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg. 

Årets Livförsäkringsbolag 2018 

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning 

på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg 

under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj. 

Årets Fondförsäkringsbolag 2018 

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2018. Bolaget fick höga betyg inom 

fondselektering under året och förstärkte sin position relativt de andra fondförsäkringsbolagen trots 

ett svårt marknadsklimat. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de 

gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som 

Årets fondförsäkringsbolag 2018. 

Årets Hållbara aktör 2018 

SEB utses till årets hållbara aktör. Vinnaren har under 2018 engagerat kunden i hållbarhetsarbetet 
och använt Globala målen som verktyg att konkretisera begreppet hållbarhet. Genom att ta hänsyn 
till kundens vilja finns goda möjligheter att öka spararnas förtroende och intresse för hållbart 
sparande.   
 

 



- Vi fick ett stökigt avslut på börsen 2018, och flera aktörer visade svagare avkastning för 

helåret än vad vi sett under de senaste åren. Men 2018 var också ett år med nya framsteg 

inom hållbart sparande, fortsatta avgiftssänkningar och många bra produkter som erbjuds till 

olika typer av sparare. Det blir spännande att se hur detta fortsätter 2019, säger Kajsa 

Brundin, chef för produktanalys 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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