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Rapportsläpp: Hållbara Pensionsbolag 

 
- Fler och fler pensionsbolag antar klimatlöften men få har incitament till ESG-integrering, 

visar Söderberg & Partners senaste hållbarhetsanalys. 

Idag släpper Söderberg & Partners för åttonde året i rad rapporten ”Hållbara Pensionsbolag”, som 

analyserar pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Analysen lanserades första gången 2014 och syftar 

till att hjälpa pensionsspararna att kunna välja det mest hållbara alternativet.  

Betygsförändringar 

Årets analys omfattar 12 pensionsbolag varav tre bolag har fått förändrat hållbarhetsbetyg. Alecta 

har fått sänkt hållbarhetsbetyg från gult till rött och KPA och Swedbank har fått höjt betyg från rött 

till gult. I övrigt är totalbetygen oförändrade. 

Fokus på Taxonomin och SFDR 

Temat för årets analysrapport är EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, med fokus på 

två centrala förordningar som har mynnats ut ur handlingsplanen - ramverket för gröna investeringar 

(Taxonomin) och förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansmarknadsaktörer och 

finansiella rådgivare (SFDR).  

Om analysen 

Inför betygssättning skickar Söderberg & Partners ut enkäter till pensionsbolagen med öppna frågor 

om deras hållbarhetsarbete, publikt tillgängligt material används även till grund för betygsättning. 

Analysen är relativ, vilket innebär att pensionsbolagens arbete med hållbara investeringar jämförs 

med varandra i syfte att identifiera de bolag som har bäst strategier och förutsättningar att faktiskt 

använda kapitalet för att göra världen lite bättre. Rapporten är uppdelad i två delar, den första delen 

presenteras resultatet i årets temaundersökning och den andra analysen av pensionsbolagens 

hållbarhetsarbete och deras betyg enligt Söderberg & Partners trafikljussystem.  

Du kan ta del av hela rapporten ”Hållbara Pensionsbolag” här. 

 

För mer information, kontakta: 

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners  

Rasmus.LowenmoBuckhoj@soderbergpartners.se 

Tel: 076- 149 50 05 
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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. 

 


