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Ny rapport: Så hållbara är de svenska 

fondförsäkringsbolagen 
- Fondförsäkringsbolagen fortsätter lägga resurser på att höja kvalitén i fondlistan men är 

inte lika benägna att ställa hårdare krav på fonders hållbarhetsarbete, visar ny rapport från 

Söderberg & Partners  

Sedan 2014 har Söderberg & Partners granskat och betygsatt finansiella produkters hållbarhet. Detta 

är den sjätte analysen i ordningen av rapporten Hållbara fondförsäkringar. Denna hållbarhetsanalys 

belyser vad de olika fondförsäkringsbolagen gör bra och mindre bra i hållbarhetsfrågor; hur de väljer 

in fonder utifrån hållbarhet, på vilket sätt de påverkar förvaltare att ta utökat ansvar och bidrar till en 

mer hållbar finansbransch, och i vilken utsträckning de underlättar för sparare att välja hållbara 

fonder.  

- Vi ser att fondförsäkringsbolagen fortsätter lägga resurser på att utveckla fondlistan, men är 

mindre benägna att ställa hårdare krav på fonders hållbarhetsarbete. Däremot har nästan 

alla fondförsäkringsbolag ett hållbarare fondutbud jämfört med förgående år, säger Lingyi Lu, 

ESG-ansvarig på Söderberg & Partners.  

Analysen omfattar 14 svenska fondförsäkringsbolag. Fyra bolag får betyget grönt ljus, fyra får rött ljus 

och resterande är gula. Inget bolag har fått höjt totalbetyg. Detta betyder inte att bolagen har stått 

stilla och inte utvecklat sitt hållbarhetsarbete. Tvärtom, de flesta fortsätter att påverka 

hållbarhetsarbetet hos fondbolagen och tar in fler hållbara fonder att erbjuda spararna. Inom 

respektive perspektiv har flera bolag fått höjt eller sänkt betyg. Denna jämna kamp visar på att även 

de allra bästa fortsätter att utvecklas och utfallet har blivit att alla, relativt varandra, ligger på samma 

nivå som tidigare. 

Läs om årets analys och resultat i rapporten här. 

Betygsgränser 

Ett fondförsäkringsbolag med grönt betyg hämtar in omfattande information om fondernas 

hållbarhetsarbete, samt har en tydlig utvärderingsmodell så att hållbarhet kan antas spela en 

avgörande roll för vilken fond som väljs in. Detta får genomslag i utbudet bestående av en stor andel 

fonder som uppnår hög hållbarhetsstandard. Bolaget har regelbundna avstämningar med 

fondförvaltare eller fondbolag för att diskutera hållbarhetsarbetet och förbättringsområden, samt är 

engagerad och drivande i flera samarbeten på ett sätt som kan antas kräva betydande resurser. 

Bolaget hjälper också spararen att ta hänsyn till hållbarhet i sitt fondval, genom att till exempel 

erbjuda hållbarhetsselektering i fondlistan och kommunicerar transparent om vilket 

hållbarhetsarbetet som bedrivs i fondförsäkringsbolaget.  

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


Ett fondförsäkringsbolag med gult betyg hämtar in omfattande information om fondernas 

hållbarhetsarbete och har vissa definierade lägstanivåer för vilka fonder som kan tas in på 

fondplattformen. Bolaget följer upp fondernas hållbarhetsnivå löpande, men i de flesta fallen inte 

lika systematiserat eller frekvent som ett bolag med grönt betyg. Bolaget bedriver påverkansarbete i 

viss utsträckning, exempelvis genom att uppmuntra samarbetspartners att skriva under PRI eller 

rapportera enligt Hållbarhetsprofilen, och deltar i ett flertal branschsamarbeten för hållbara 

investeringar. Bolaget erbjuder också spararna möjlighet till hållbarhetsselektering, samt information 

om hållbarhetsarbetet i fondförsäkringen. Utbudets hållbarhetsnivå är lägre relativt ett bolag med 

grönt betyg.  

Ett fondförsäkringsbolag med rött betyg har inga eller väldigt låga hållbarhetskrav för att ta in fonder 

på fondplattformen. Bolaget saknar en strukturerad process för att följa upp fondernas 

hållbarhetsnivå och bedriver inget proaktivt påverkansarbete i någon betydande omfattning. Bolaget 

kan vara bra på att presentera hållbarhetsinformation på fondlistan men kommunicerar sällan om 

sitt eget hållbarhetsarbete. Jämfört med andra fondförsäkringsbolag erbjuder ett rött bolag inte 

heller det mest hållbara fondutbudet relativt totalt utbud. Hållbara fonder avser nischade 

miljöfonder, eko-märkta fonder, gröna obligationer och fonder med högt hållbarhetsbetyg enligt 

Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder.  

 

För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Tel: 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 och tjänster. 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. 

 

mailto:Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se

