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Ny rapport: Så hållbara är de svenska 

sakförsäkringsbolagen 
- Stor skillnad mellan bolagen med högsta och lägsta betyg, visar ny rapport från Söderberg 

& Partners  

Söderberg & Partners presenterar idag den tredje studien över hur sakförsäkringsbolagen arbetar 

med hållbarhetsfrågor. Totalt har 22 bolag analyserats utifrån perspektiv som omfattar hållbarhet i 

skadereglering, upphandling av leverantörer, miljöanpassning, kapitalförvaltning, samt hur de ökar 

kunders och anställdas medvetenhet om sakskadors miljöpåverkan och effekter på hållbar 

utveckling.  

Sedan förra årets analys har det skett åtta betygsförändringar av totalbetyget. 

• Svedea har gått från gult till grönt betyg. 

• ERV, Dina försäkringar, QBE, Zurich, Moderna försäkringar, samt HDI har alla gått från rött till 

gult betyg. 

• Protector har gått från grönt till gult betyg. 

Försäkringsbranschen har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling, alltifrån 

skadeförebyggande åtgärder och vilka skador som omfattas av en försäkring till vilka metoder man 

använder i reparationen av en skada.  

- Resultatet av årets analys visar på en stor variation i sakförsäkringsbolagens förhållningssätt 

till hållbarhet. Det är stor skillnad mellan bolagen med högst och lägst betyg sett till hur de 

arbetar med hållbarhetsfrågor och till vilken grad de integrerar hållbarhetsparametrar i bland 

annat sin skadereglering, upphandling, och premieförvaltning, säger Lingyi Lu, 

hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners.  

Du kan läsa hela rapporten här. 

Betygsgränser 

Ett sakförsäkringsbolag med grönt betyg tar god hänsyn till hållbarhet i skaderegleringen och följer 

upp sin miljöpåverkan. Bolaget arbetar skadeförebyggande med tydlig koppling till hållbarhet eller 

har andra erbjudanden som underlättar miljöanpassning. Hållbarhet är även en betydande aspekt i 

upphandlingsprocessen. Anställda deltar i regelbunden utbildning eller kunskapsuppdatering om 

hållbarhetsfrågor. Förvaltning av försäkringspremien tar hänsyn till ESG-aspekter och förvaltarna 

påverkar portföljinnehaven till utökat ansvarstagande. Dessutom är bolaget engagerat i flera 

branschsamarbeten kring hållbara försäkringar eller investeringar.  

https://www.soderbergpartners.se/om-oss/analys/hallbarhetsanalys/hallbara-sakforsakringar/


Ett sakförsäkringsbolag med gult betyg tar viss hänsyn till hållbarhet i skadereglering, 

skadeförebyggande åtgärder och upphandlingsprocess. Anställda får viss kunskap om 

hållbarhetsarbetet i verksamheten. Förvaltningen av försäkringspremien får information om 

portföljinnehavens hållbarhet och agerar reaktivt. Bolaget är medlem i något branschsamarbete för 

hållbara försäkringar och investeringar. 

Ett sakförsäkringsbolag med rött betyg beaktar inte hållbarhet i verksamheten i någon omfattande 

grad. 

 

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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