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Ny rapport: Här är finansbranschens 

bästa aktörer 2020  
- Swedbank, Handelsbanken Fonder, Skandia och Länsförsäkringar Garantiförvalting i topp i 

Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport  

- Länsförsäkringar Sak tar hem priset för årets hållbara sakförsäkringsbolag 

Idag utsåg Söderberg & Partners 2020 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. För andra året i rad utses också årets 

hållbara sakförsäkringsbolag i trafikljusrapporten. 

Vinnarna i respektive kategori samt motivering: 

Årets fondförsäkringsbolag 2020 

Swedbank utses till årets fondförsäkringsbolag. Bolaget har utmärkt selekteringsförmåga och deras 

utvalda fonder har haft stark utveckling under året. Bolagen förbättrade en redan bra placering i vår 

selekteringsanalys stegvis varje kvartal och avslutade året som bästa fondförsäkringsbolag. Utöver 

det har bolaget även goda resultat inom våra andra analysområden i fondförsäkringsanalysen. 

 

Årets fondbolag 2020 

Handelsbanken Fonder utses till årets fondbolag. Fondbolaget har på ett framgångsrikt sätt utvecklat 

en stadig plattform för fonder som erbjuds till sparare. Genom denna plattform har fondbolaget 

attraherat och fostrat förvaltare i världsklass inte bara vad gäller nordiska tillgångsslag utan även 

globala. Fondbolaget är dessutom en ansvarsfull ägare och tar god hänsyn till hållbarhet i sina 

investeringsbeslut 

Årets livförsäkringsbolag 2020 

Länsförsäkringar Garantiförvaltning utses till årets livförsäkringsbolag. De har under 2020 levererat 

en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar, och bolaget har belönats med grönt betyg tack vare 

sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återhämtning efter kraschen. De har 

dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg. 

 

Årets hållbara aktör 2020 – Hållbara investeringar 

Skandia utses till årets hållbara aktör inom hållbara investeringar. Skandia har under en lång tid varit 

en ledande aktör inom hållbara investeringar och förbättrar sig ständigt. Bolaget har ett framstående 



hållbarhetsarbete med djupgående analyser och proaktiva dialoger såväl inom den traditionella 

förvaltningen, som fondförsäkringen och fondförvaltningen. 

 

Årets hållbara aktör 2020 – Hållbara sakförsäkringar 

Länsförsäkringar Sak utses till årets hållbara aktör inom hållbara sakförsäkringar. Bolaget har tagit ett 

helhetsperspektiv när det kommer till hållbarhetsintegreringen. Skaderegleringens hållbarhetsnivå 

säkerställs genom riktlinjer att återbruka och reparera i stället för att använda nya material. Sak-

bolaget agerar proaktivt genom att stötta forskningsinitiativ som bidrar till bättre miljöanpassningar 

och utbildar medarbetare inom hållbarhet Har du valt deras skadeförsäkring kan du dessutom vara 

säker på att premien är förvaltad på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.  

 

- 2020 var ett annorlunda år på många sätt. Vi är nöjda över att våra analyser och 

rekommendationer har fallit ut väl även i denna marknad; de produkter som vi tilldelat grönt 

betyg har presterat bättre än produkter med rött betyg både inom livbolag, fondförsäkringar 

och fonder under 2020. Vi hoppas på ett mindre dramatiskt 2021, med starkt fokus på 

hållbarhet inte minst med tanke på implementeringen av EU-taxonomin, säger Kajsa Brundin, 

chef för Investment Management på Söderberg & Partners.  

Du hittar hela trafikljusrapporten här. 

 

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. 

 

http://www.soderbergpartners.se/trafikljusrapporten
mailto:Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se

