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Swedbank Försäkring utsedda till Årets trofé 2018  
 
I 2018 års ITP-upphandling framhölls behovet av algoritmiska portföljer, för att på ett effektivt 
sätt erbjuda sofistikerade metoder för nedtrappning av risk i portföljer inför pensioneringen. 
Swedbank Försäkrings lösning för algoritmiska portföljer vinner nu företaget Itellos pris som 
Årets trofé 2018; ett pris som delas ut årligen och premierar genomförda kundprojekt som 
skapar stor affärsnytta för kunderna.   

 
Algoritmiska portföljer är individuellt anpassade portföljer med en algoritm som styr fondallokeringen 
baserade på givna parametrar som till exempel ålder, pensionsålder och utbetalningstid. I juryns 
vinnarmotivering framhölls att Swedbank på ett nytänkande och snabbt sätt tog fram en lösning som 
både uppfyller behovet av algoritmiska portföljer och skapar kundvärde.  

 
- Det är så kul att få ett sådant här erkännande, det visar att vi ligger i framkant. Utvecklingen 

av algoritmiska portföljer är en av anledningarna till att vi kom med i ITP-upphandlingen och 
är en viktig del i vårt erbjudande inom tjänstepensionsaffären. Jag vill skicka ett stort tack till 
alla som varit med och gjort detta möjligt, säger Johanna Okasmaa-Nilsson,  
vd Swedbank Försäkring. 

 
Swedbank Försäkring blev ett av de valbara bolagen i 2018-års ITP upphandling inom 
fondförsäkring, och nominerades av Itello till Årets trofé för projektet med algoritmiska förvaltade 
portföljer. Övriga nominerade till priset var SPP och Folksam. 
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