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Ny lag ska  
stärka hållbara  
investeringar

”Att sträva efter stabil utveckling  
är viktigare än någonsin”
Nils Henriksson, vd Gamla Liv, summerar året

Johan Sundin, Mikael Andreasson  
och Jenny Lichtenstein reder ut  
disclosureförordningen
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Har du frågor om din  
försäkring i Gamla Liv?
Kontakta din försäkringsförmedlare  
eller rådgivare, eller ring  
Kundcenter på tel 077–11 11 800,  
alternativt kontakta din private banker  
om du är kund hos Private Banking.  
Ha gärna din digipass eller mobilt bank-id  
till hands vid kontakt med oss. 

V
i har nu under mer än ett år levt med en 
pandemi och dess konsekvenser, både i 
det lilla och i det stora. I takt med att allt 
fler blir vaccinerade, om än i långsammare 
takt än beräknat, ska förhoppningsvis livet 

kunna återgå till det mer normala inom en någorlunda snar 
framtid.

Gamla Liv satte punkt för 2020 med en positiv avkast-
ning och redan i november fick vi möjlighet att höja åter-
bäringsräntan. Mer om detta och varför vi fortsätter på vår 
inslagna väg att sprida riskerna och investera brett, kan du 
läsa på sidan här intill. 

VI KAN OCKSÅ konstatera att hållbarhetsarbetet, precis 
som i samhället i stort, alltmer genomsyrar Gamla Livs 
verksamhet. Under 2021 kommer vi att lägga mycket tid 
och kraft på att möta de krav som ställs inom ramen för 
EU Sustainable Finance (läs mer om detta på sidan 4). 
Hållbarhetsaspekten finns redan idag med som en naturlig 
del av utvärderingen i alla våra investeringsbeslut och vi 
har kommit långt vad gäller ett lågt koldioxidavtryck i våra 
placeringar. Vi har till dags dato exkluderat ett mycket 
stort antal bolag från potentiella investeringar.

VI HAR OCKSÅ beslutat att inte längre investera i spelbo-
lag, vilket genomförs under 2021. Att välja 
bort investeringar i företag som är etiskt 
tveksamma liksom ett allt större fokus 
på hållbarhet är också några av de 
önskemål som framförts av våra kun-
der via fullmäktigeråden. På sidan 6 
möter du fullmäktiges ordförande 
Lars O Grönstedt som berättar varför 
han är övertygad om att det demokra-
tiska inflytandet genom fullmäktige-
råden gör skillnad på riktigt.

Hallå där Lars O Grönstedt
Möt fullmäktiges ordförande i Trygg-
Stiftelsens försäkringstagarorganisa-
tion, som firar tio år på posten. Sidan 6 

Lättare för konsumenten
EU:s nya disclosureförordning gör det 
lättare att jämföra företag. Sidan 4 

Vill du få del av 
arvsvinsten?
Vi tipsar om tre ord som du  
vill ha koll på när det gäller din  
försäkring. Sidan 8
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EN TOTALAVKASTNING PÅ 2,7 procent, 3 procent 
i återbäringsränta och en konsolideringsgrad 
på 110 procent är de siffror som sammanfattar 
Gamla Livs 2020. Det var ett annorlunda år där 
vi fick se en pandemi först förlama ekonomierna 
– med turbulenta vårmånader som följd – och 
sedan en oväntat snabb återhämtning.

– Aldrig tidigare har så omfattande åtgärder 
genomförts över hela världen på så kort tid, säger 
Nils Henriksson, vd Gamla Liv.

Centralbankernas utvidgade sina program för 
köp av räntebärande papper, styrräntorna sänk-
tes till noll eller nära noll och stora stimulanspaket 
i ett flertal länder fick börserna att vända uppåt 
igen, i vissa fall till rekordnoteringar. 

SENVÅRENS OCH SOMMARENS positiva mark-
nadsklimat höll i sig under hösten och förstärktes 
med lanseringen av flera vaccin mot covid-19. 
Det blev en situation som fick fler att köpa aktier 

Stimulanspaket 
fick börserna  
att vända

och 2020 blev till slut ett rekordår för det privata 
aktieägandet med nästan 200 000 nytillkomna 
investerare. Detta parallellt med att vi under hös-
ten fick anpassa oss till en andra våg av pandemin 
och dess efterverkningar och bevittna ett minst 
sagt stökigt val i USA.

– Omvärlden har inte betett sig som förvän-
tat och gängse praxis för kapitalförvaltning har 
ställts på ända, säger Nils Henriksson, som idag 
är mer övertygad än någonsin om vikten av att 
hålla fast vid Gamla Livs strategi. Det vill säga att 
sträva efter en långsiktigt stabil utveckling till en 
relativt låg risk, även om det under vissa perioder 
kan innebära en mer blygsam utveckling relativt 
andra livbolag.

UNDER DE FÖRSTA månaderna av 2021 har aktie-
marknaderna fortsatt att stiga och avkastningen 
är redan högre än för hela 2020.

– Nuvarande värderingar bygger på att cen-
tralbankerna fortsätter att ge signaler om låga 
räntor, inte minst mot bakgrund av att de långa 
marknadsräntorna har stigit, säger Nils Henriks-
son, som menar att vi inte vet vilka marknadsrö-
relser vi har framför oss. 

– Att pandemin fortsätter att hålla oss i sitt 
grepp och utrullningen av vaccinationer går 
långsammare än beräknat har gett höjda tonlägen 
mellan ett flertal länder. Det skapar osäkerhet. 

UNDER 2020 VAR aktier och hedgefonder de till-
gångsslag i Gamla Livs diversifierade portfölj som 
gick bäst, men även private equity – onoterade 
aktier – och fastigheter bidrog till den positiva 
avkastningen.  

Gamla Liv slutade på plus det 
mycket speciella året 2020, ett 
år som präglades av en pandemi 
och där gängse praxis för kapital-
förvaltning ställdes på ända.

Tillbakablick



4  Gamla Liv 1.2021

liggöra mer hållbarhetsinformation förknippad 
med deras verksamhet. Det ger oss tillgång till 
bättre information, som hjälper oss i våra bedöm-

 D
et ska bli lättare att se hur företag 
arbetar med hållbarhet. Det är en av 
grundtankarna i disclosureförordningen, 
EU:s nya krav på transparens som är 

en del i EU:s långsiktiga handlingsplan för hållbar 
tillväxt. 

Den nya disclosureförordningen ställer inga 
krav på hur företag ska arbeta med hållbarhet, 
eller att man ens gör det. I stället tvingar den 
företag att i enlighet med riktlinjer som definieras 
i förordningen redovisa för kunder och andra 
intressenter vad man faktiskt gör och vilka ambi-
tioner man har när det gäller hållbarhet. 

– Som försäkringstagare i Gamla Liv har man 
kanske redan sett att vi i samband med att lagen 
började tillämpas den 10 mars i år publicerade 
ny hållbarhetsrelaterad information på Gamla 
Livs hemsida, säger Jenny Lichtenstein, senior 
riskanalytiker vid Gamla Liv. 

DEN NYA HÅLLBARHETSRELATERADE informatio-
nen är tillgänglig för alla på Gamla Livs hemsida. 
I den redovisas hur Gamla Liv arbetar inom håll-
barhet och hur hållbarhetsaspekter integreras i 
investeringsprocessen. 

Men vad mer innebär de nya reglerna för 
försäkringstagarna i Gamla Liv? 

– Gamla Liv har sedan tidigare ett hållbar-
hetsarbete med fokus på miljö- och klimatför-
ändringar. Den nya lagstiftningen påverkar inte 
det. Däremot tvingar de nya reglerna företag och 
aktörer på den finansiella marknaden att offent-

Den kallas disclosureförordningen, den nya EU-förordning 
som bland annat innehåller krav på att företag inom EU nu 
måste redovisa hur de arbetar med hållbarhet. Men vad 
innebär det för dig som försäkringstagare i Gamla Liv?

Nytt regelverk gör 
det lättare att jämföra

Ny lagstiftning

Läs mer på hemsidan
Den 10 mars 
 publicerade 
Gamla Liv ny 
hållbarhets-
relaterad 
information på 
sin hemsida, i en-
lighet med EU:s 
disclosureför-
ordning. Skanna 
med kameran i din mobiltelefon så hittar du 
informationen på sidan.

Jenny Lichtenstein, 
Johan Sundin och Mikael 

Andreasson ser tecken 
på att kunskapen om 

investeringar i hållbar 
utveckling ökat de 

senaste åren.
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ningar när vi investerar, säger Mikael Andreasson, 
hållbarhetsansvarig i Gamla Liv.

Hans kollega Johan Sundin, chefsjurist i Gamla 
Liv, nickar och tillägger: 

– En tanke bakom den nya lagstiftningen är 
att förhindra att exempelvis banker, fondbolag, 
kapitalförvaltare och försäkringsbolag ägnar sig 
åt så kallad ”greenwashing”, det vill säga att sätta 
gröna etiketter som egentligen inte betyder något 
på sina produkter och tjänster. Med disclosureför-
ordningen ökar jämförbarheten mellan olika pro-
dukter och tjänster ur ett hållbarhetsperspektiv. 

INVESTERINGAR I HÅLLBAR utveckling är en 
trend som Mikael Andreasson ser växa sig allt 
starkare.

– Det är betydligt fler som idag delar överty-
gelsen om att det går att kombinera hållbarhet 
med en ökad avkastning jämfört med bara för ett 
par år sedan. Jag tror att det är en trend som har 

kommit för att stanna, säger Mikael Andreasson.
Han höjer samtidigt ett varningens finger:
– På Gamla Liv har vi länge sett att väl genom-

arbetade investeringar i bolag med inriktning mot 
hållbar utveckling mycket väl kan gå hand i hand 
med god avkastning. Men som i alla förändringar 
finns det bubbeltendenser.

Precis som vid it-bubblan runt millennieskiftet 
finns det risk för att bolag med ny lovande teknik 
övervärderas och gör investerare besvikna.

– Därför gäller som alltid i Gamla Liv att 
vi  diversifierar våra placeringar och tänker 
aktsamt på det uppdrag vi har att generera 
avkastning för våra försäkringstagare. Jag tror 
att informationen som EU-förordningen gör till-
gänglig kommer att bli en användbar pusselbit i 
arbetet med att hitta de mest lämpliga investe-
ringarna, samtidigt som vi bidrar till att jordens 
resurser prissätts på ett mer korrekt sätt, säger 
Mikael Andreasson. 



Hålla där

 T
rygg-Stiftelsens uppgift är att tillvarata 
försäkringstagarnas intressen i Gamla Liv 
och verka för en god tillväxt på sparan-
det. Genom direkta val till 24 fullmäktige-

råd som utser stiftelsens styrelse, garanteras alla 
sparares möjlighet till inflytande. 

Fullmäktigeråden finns över hela landet, från 
Malmö i söder till Luleå i norr. Varje råd består av 
fyra ledamöter, det vill säga nittiosex totalt. Tre 
ledamöter är ordinarie och en ledamot är suppleant. 
Av ledamöterna väljs sedan två in i presidiet som 
vice respektive andre vice ordförande. Utöver dessa 
fullmäktigeledamöter väljs en oberoende ordfö-
rande för fullmäktige, och de senaste tio åren är det 
Lars O Grönstedt som har fått det förtroendet.

– Ett viktigt och på många sätt ett roligt upp-
drag. Presidiet väljs för ett år i taget till skillnad 
mot i fullmäktigeråden där mandatperioden löper 
över fem år, säger han.

AV GAMLA LIVS drygt 330 000 kunder är det tio 
till femton procent som använder sin röst. Det 
finns med andra ord utrymme för fler att enga-

gera sig genom att rösta, men också genom att 
kandidera som fullmäktigeledamot i den region 
man tillhör.

– Fullmäktigeråden är själva kärnan i Gamla 
Livs konstruktion. Ägarinflytandet ger legitimitet 
och råden skapar stabilitet genom sin diversifiera-
de representation från hela landet och med många 
olika erfarenheter och bakgrunder. Ledamöterna 
har en viktig roll att fylla genom att företräda 
övriga försäkringstagare, menar Lars O Grönstedt. 

Engagemanget bland ledamöterna är stort 
liksom viljan att påverka, inte minst i frågor som 
hållbarhet och jämställdhet. 

PRECIS SOM FÖR samhället i övrigt har det 
senaste året bjudit på en hel del utmaningar på 
grund av pandemin. 

– Att genomföra alla sammankomster digitalt 
har ställt nya krav på upplägg för att alla ska 
kunna komma till tals. Till exempel vid vårt årliga 
höstmöte för samtliga ledamöter. Dessutom har vi 

Via Trygg-Stiftelsen och dess 
lokala fullmäktigeråd har försäk-
ringstagarna ett avgörande infly-
tande över Gamla Liv. Möt Lars O 
 Grönstedt, fullmäktiges ordföran-
de sedan tio år, som är övertygad 
om att den demokratiska legitimi-
teten gör skillnad för resultatet.

Lars O Grönstedt

”Ett viktigt och  
stimulerande  
uppdrag”
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Trygg-Stiftelsen är ett forum för försäk-
ringstagarnas inflytande i Gamla Liv vars 
syfte är att till förmån för försäkringstagar-
na verka för god framtida tillväxt på värdet 
av försäkringarna och en god löpande 
försäkringsadministration. Detta regleras 
i ett aktieägaravtal mellan Gamla Liv och 
SEB, som tillförsäkrar försäkringstagarna 
i Gamla Liv ett avgörande inflytande över 
placeringarna. Styrelsen i Trygg-Stiftelsen 
utses av försäkringstagarorganisationen 
genom dess fullmäktige.

Trygg-Stiftelsen har också ett indirekt 
inflytande i Gamla Liv genom att stiftelsen 
är en av de största aktieägarna i SEB. 

Läs gärna mer på Trygg-Stiftelsens 
hemsida: tryggstiftelsen.se. Där kan du 
också anmäla dig till att kandidera i ditt 
fullmäktigeråd.

Kort om  
Trygg-Stiftelsen

varit tvungna att hålla alla presidiemöten digitalt 
och nu blir vårens stämma den andra i ordningen 
utan fysisk närvaro, säger Lars O Grönstedt. 

Han menar att det än så länge har fungerat bra, 
men att det finns en risk att den demokratiska 
processen försvåras, sett på lite längre sikt. 

Det senaste årets prövningar till trots blickar 
Lars O Grönstedt gärna framåt samtidigt som han 
kan titta tillbaka på tio givande år i Trygg-Stiftel-
sens fullmäktigeorganisation.

– Det är ett stort förtroende att ansvara för 
människors pensioner och därmed i någon mån 
påverka deras framtid, men det är samtidigt 
mycket stimulerande och lärorikt.

Med din långa erfarenhet från näringslivet, 
bland annat som tidigare vd och styrelseordfö-
rande för Handelsbanken, vad ser du att du har 
kunnat bidra med?

– Framför allt ett stort kontaktnät som kom-
mit väl till pass i samband med rekrytering av 

”Ledamöterna i 
Trygg-Stiftelsens 
fullmäktigeråd har 
en viktig roll att 
fylla genom att 
företräda övriga 
försäkringstagare”, 
säger Lars O Grön-
stedt.

styrelseledamöter, men också en möjlighet att nå 
igenom mediebruset de gånger det har behövts. 

Är det några speciella områden som intresserat 
dig lite extra mycket?

– Det är främst inom tre områden som jag har 
varit drivande. Först i frågan om flytträtt där vi 
efter ett gediget arbete lyckades få beslutsfat-
tarna att förstå vad en fri flytträtt inom traditio-
nellt pensionssparande skulle innebära och risken 
med att urholka sparandet för dem som av olika 
skäl inte har förmågan eller kunskapen att flytta 
sina pengar i tid.

– Det andra är att vi de senaste åren inom pre-
sidiet har lagt en långsiktig plan för rekryteringen 
av styrelseledamöter, vilket resulterat i att vi idag 
har en i alla delar professionell styrelse som aktivt 
bidrar med relevant kompetens. Och slutligen har 
jag det senaste året också kunnat vara engagerad 
i förhandlingarna med SEB om ett nytt aktieägar-
avtal som nu är på plats. 
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Tyck till!
Har du frågor eller idéer 
som rör Gamla Liv eller 
detta nyhetsbrev? Skicka 
e-post till vårt kundcenter: 
seb.pension@seb.se. Av 
sek retesskäl svarar vi inte 
på frågor som rör enskilda 
försäkringar via e-post.

Få full koll på  
Mina pensionssidor
VILL DU FÅ nästa nummer av det här nyhetsbrevet i digitalt 
format via e-post? Nu kan du anmäla och uppdatera din 
e-postadress genom att logga in på ”Mina pensionssidor” på 
SEB:s webbsida, seb.se. ”Mina pensionssidor” hittar du under 
fliken ”Logga in” längst upp till höger på sidan. 

På ”Mina Pensionssidor” kan du som försäkringstagare i 
Gamla Liv även kontrollera värdet på ditt innehav, se årsbe-
sked och uppdatera andra kontaktuppgifter.

Tre ord att tänka på
Att hålla sina försäkringar 
uppdaterade kan göra stor 
skillnad. Omständigheter 
förändras och kanske vill du 
till exempel ändra vem ett 
eventuellt efterlevandeskydd 
ska gå till.   

Efterlevandeskydd
Samlingsnamn för ekonomisk 
ersättning till efterlevande. 
Kontrollera gärna om du har 
valt att ha efterlevandeskydd 
och om du vill ändra vem even-
tuell ersättning ska gå till.  

Återbetalningsskydd
Ett efterlevandeskydd som 
innebär att din familj kan få del 
av kapitalet som finns kvar i 
din försäkring när du dör. Om 
du väljer att inte ha återbetal-
ningsskydd får du medan du 
lever del av arvsvinster (se 
nedan), och när du dör delas 
kvarvarande kapital ut som 
arvsvinst på samma sätt. 

Arvsvinst
När personer som inte har 
något efterlevandeskydd dör 
fördelas pengar som finns 
kvar i deras försäkring mellan 
försäkringstagare som fortfa-
rande lever och har samma typ 
av försäkring.   

Fotnot: Vilken rätt till ändring som 
gäller för försäkringsavtalet fram-
går av försäkringsbekräftelsen. 
Innan en ändring godkänns kan det 
exempelvis krävas en hälsopröv-
ning.

Skanna med 
kameran i din 
mobil telefon 
för att komma 
till sidan.


