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Söderberg & Partners sätter 

hållbarhetsbetyg på sakförsäkringar 
- If, Länsförsäkringar och Gjensidige får alla grönt betyg i den första svenska analysen av 

sakförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete 

Söderberg & Partners lanserar idag den första svenska analysen av sakförsäkringsbolagens 

hållbarhetsarbete. Analysen undersöker hur tjugo utvalda sakförsäkringsbolag verksamma i Sverige 

arbetar med hållbarhetsfrågor, och syftet är att hjälpa kunder som vill att välja en mer hållbar 

sakförsäkring.  

Analysen bedömer hur sakförsäkringsbolagen tar hänsyn till hållbarhet i skadereglering, upphandling 

av leverantörer, kapitalförvaltning, samt hur de ökar kunders och anställdas medvetenhet om 

sakskadors miljöpåverkan och effekter på hållbar utveckling. 

 

Stor variation bland de analyserade bolagen  

Resultatet visar på en stor variation bland sakförsäkringsbolagen gällande deras förhållningssätt till 

hållbarhet och hur aktivt de arbetar med hållbarhetsfrågor. Tre bolag, Gjensidige, Länsförsäkringar 

Sak och If Skadeförsäkring, har fått grönt hållbarhetsbetyg och integrerar hållbarhet genomgående i 

sin verksamhet.  

AIG, Trygg Hansa, Protector, QBE Insurance och Zurich Insurance Group tar hänsyn till 

hållbarhetaspekter i skadereglering och har fått ett gult betyg. Övriga bolag har relativt de gröna och 

gula bolagen ett mindre etablerat hållbarhetsarbete eller saknar hållbarhetshänsyn i vissa 

bedömningsparametrar och erhåller därför rött betyg. 

- Med en hållbarhetsanalys av sakförsäkringsbolag vill vi uppmärksamma aktörerna på 

klimatförändringarnas påverkan på branschen och de möjligheter bolagen har för att 

säkerställa en hållbar och trygg framtid, säger Lingyi Lu, ansvarig för hållbarhetsanalys och 

ESG-investeringar på Söderberg & Partners.  

Branschen kan göra skillnad 

Den totala ekonomiska kostnaden för naturkatastrofer globalt mellan 2005–2015 uppskattas till 

uppåt 1,3 trillioner dollar. Dessa extrema händelser är ofta svåra att förutspå, vilket medför en stor 

risk för sakförsäkringsbolagen. Försäkringsbranschen kan göra ett samhälle mer motståndskraftigt 

genom att underlätta miljöanpassningar och därigenom minimera skaderisk. Om en skada mot 

förmodan skulle ske kan försäkringsförmedlaren också minska skadans effekter på miljön och 

samhället genom att återanvända befintliga resurser till skadereparationen 

Du kan läsa hela analysen här. 

 

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


 

 

 

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. 
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