
Hållbarhetsrapport
2021



2  Hållbarhetsrapport 2021  Hållbarhetsrapport 2021  3

Vd har ordet 5

Året i korthet 6

Ett engagerat bolag 8

Ett hållbart samhälle 10

Ett ansvarsfullt erbjudande 14

Klimatsmart verksamhet 16

En hållbar arbetsgivare 18

Ett ansvarsfullt bolag 20

Om Länsförsäkringar Göteborg 
och Bohuslän  22

Innehåll 



4  Hållbarhetsrapport 2021  Hållbarhetsrapport 2021  5

Hållbarhetsfrågor finner en naturlig vän i ett lokalt och kundägt bolag 
som vårt. Dessa frågor har haft sin tydliga plats hos oss under lång tid 
och sedermera fått allt mer utrymme. 

Sedan ett antal år förhåller vi oss till FN:s globala mål. Agenda 2030, 
som togs fram 2015, består av 17 globala mål för hållbar utveckling 
som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och 
skapa fredliga och trygga samhällen.

Vi förhåller oss särskilt till följande mål: 3 God hälsa och välbefinnande, 
10 Minskad ojämlikhet, 12 Hållbar konsumtion och produktion och 13 
Bekämpa klimatförändringarna. Där bedömer vi att vi kan göra mest 
för att bidra till Agenda 2030 som helhet. Dessa fyra mål genomsyrar 
hela vår verksamhet.

I kapitalförvaltningen följer vi FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar (PRI). Men vi går längre än så. Under året har vi lyckats 
påverka fonder att avyttra innehav som strider mot våra riktlinjer. 
Vi mäter vårt koldioxidavtryck i portföljen och förhåller oss till nya 
hållbarhetsregelverk för kapitalförvaltning.

Vår verksamhet har i grunden begränsad direktpåverkan på miljön. 
Trots det har vi beslutat att minska bolagets sammanlagda koldioxid- 
avtryck med 30 procent till 2023. Utöver interna aktiviteter ägnar 
vi oss åt skadeförebyggande verksamhet. En villabrand som aldrig 
sker, en grundstötning vi kan undvika eller en avstyrd fordonskollision 
är den största besparingen för miljön vi kan göra. Och när något 
händer ska vi åtgärda skadan med minsta möjliga miljöpåverkan. 
Därtill engagerar vi såväl medarbetare som frivilligorganisationer i 
olika miljöfrämjande aktiviteter, exempelvis strandstädning. 

Vidare är vi djupt engagerade i barns och ungdomars möjlighet att 
växa upp tryggt och ha förutsättningar att gå stärkta in i vuxen-
världen. Inom ramen för vårt samhällsengagemang erbjuder vi skolor 
läxhjälp, motiverande inslag i utbildningen, trygghetsvärdar samt 

stöd för att hantera mobbing och utanförskap. Vi tar plats i debatten 
kring ungdomars hälsa, erbjuder verktyg för lärare samt ungdomar 
att mötas i kvalitativa samtal. Under pandemin har vi (Länsförsäk-
ringar Forskningsfond) forskat på hur barn och unga påverkas och 
konstaterat att detta perspektiv knappt belysts i debatten samt att 
det finns såväl stor oro som stort behov av samtalsstöd. I samarbete 
med externa partners engagerar vi oss i dessa frågor och bidrar till 
ökad hälsa och välbefinnande. Allt detta för att vi är övertygade om 
att ungdomar som växer upp i innanförskap gör vår region tryggare 
och starkare. 

Vi strävar efter att vara ett bolag som, på riktigt, tar stort ansvar 
inom hållbarhetsområdets samtliga delar. Förutom ovan beskrivna 
aktiviteter och målsättningar anstränger vi oss för att vara en hållbar 
arbetsgivare. Vi har ambitiösa strategier och spänstiga mål som bara 
kan nås om vi lyckas vara en högpresterande organisation. För att vi 
ska förmå att leverera hög prestation över tid vill vi skapa optimala 
förutsättningar för våra kollegor. Alltifrån arbetsmiljö och arbets-
verktyg till möjlighet att påverka samt stärkande aktiviteter för kropp 
och själ står på agenda. Men även att erbjuda sunt och inspirerande 
ledarskap. Vi ägnar tid åt att löpande träna på och ständigt utveckla 
bolagets ledarskap. Att ha en kultur som är inkluderande och som 
omfamnar en långsiktigt hållbar, hög prestation är centralt för oss.

I fjol gick vi in i en ny femårig strategiperiod som vi kallar Identitet 
2025. Vi tog då med oss farten och energin, men även glädjen, från 
den tidigare femåriga strategin och hoppas på att kunna nå, helst 
överträffa, de ambitiösa mål vi satt upp för bolaget.

Vd har ordet

Ricard Robbstål, vd

Vår vision är alltid 
nära och innebär att vi 
finns där kunden är 
och när kunden 
behöver oss.

Vår affärsidé är att skapa 
kundvärde genom att erbjuda 
trygga helhetslösningar
inom bank, försäkring 
och pension.

Våra värderingar enkla, 
engagerade och proffesionella, 
beskriver hur vi bemöter 
varandra och våra 
intressenter.



6  Hållbarhetsrapport 2021

Enkät om stolthet 
Under året svarade våra      
medarbetare på en enkät 
om vad som gör att de 
trivs på jobbet, vad de är 
stolta över och vad som 
gör oss unika. 

Nytt kontor Gårda Vesta
Under 2021 har bolagets huvudkontor 
flyttat till nya lokaler med fokus på 
arbetsmiljö och samverkan mellan 
avdelningarna. 

Årets skador
Under året har vi hanterat 

77 386 skadeärenden

motsvarande ett värde

av 1 393 miljoner kronor.

Året i korthet

Trygghetsbesök
hos kunder
Drygt 2100 kunder har
fått skadeförebyggande
information via trygghets-
besök, informationsträffar,

information vid nyteckning av villaförsäkring
eller information vid renovering och nybygge.

Nordens Ark
300 elever från skolor i Göteborg har fått möjlighet att besöka Nordens Ark, 
där de har fått lära sig om allemansrätten och utrotningshotade djur.

Vi talar 20 språk och kan erbjuda våra 
kunder tolkning vid behov. I vår digitala 
språkhjälp finns bank- och försäkrings-
termer på arabiska, persiska, kurdiska, 
kinesiska och polska.

20

Antal kunder
Vid slutet av 2021 hade
Länsförsäkringar Göteborg 
och Bohuslän 318 753 kunder. 

Privat 83 %
Företag 14 %
Lantbruk 3 %

Stolthet
Vårt hållbarhetsarbete, vårt
arbete med mångfald och
inkludering lokala och kundägda

Unikitet
Kulturen, lokala och kundägda

Trivsel
Kollegorna, ledarskapet
och arbetsuppgifterna

170 MILJONER                                                           
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Återbäring

2021 delade vi ut 170 
miljoner till våra kunder i 
återbäring. Det motsvarar 
10 procent av inbetald 

premie under 2020.

Mervärden för dig som kund

Identitet 2025
Under året har vi inlett arbetet av vår strategi Identitet 
2025 med projekten helkund, digitalisering, auto-
matisering och effektivisering, analysera och 
mäta, varumärke och hållbarhet och 
kultur och kompetens.

Fall Inte 
Under året lanserade vi appen Fall Inte där barn hjälper äldre med ett tränings-
upplägg i syfte att förebygga fallolyckor. Som en fortsättning på vårt förebyggande 
arbete lanserade vi under hösten The Fall Collection med unikt designade broddar 
som kunde beställas utan kostnad.

Bidra till en positiv 
samhällsutveckling 

där du bor

1
Återbäring

3
Skadeförebyggande 

tips och råd

2

Tjänstepensionens dag
Vi uppmärksammade Tjänste-
pensionens dag 27/9 genom att 
tipsa våra medarbetare om hur 
man går till väga för att välja ett 
mer hållbarhetsinriktat sparande
i sin tjänstepension.

personer som jobbar med bank- och 
livrådgivning har gått utbildning i 
hållbar finansmarknad.

136

Sjöräddningssällskapet
Sedan flera år tillbaka samarbetar vi med Sjöräddnings-
sällskapet där vi bland annat har sponsrat en sjörädd-
ningsbåt och ett nytt sjöräddningshus på Rörö.

Reflexvästar
Varje år delar vi ut reflexvästar till förskolor i vår region 
för att öka säkerheten för barnen. 

70%
färre konflikter på Sandbackaskolan
Som ett resultat av skolans trivselledare 
är det nu 70 procent färre konflikter på 
Sandbackaskolan i Kungälv. Trivselledarna 
är elever som bidrar till tryggare skolmiljö 
genom organiserad verksamhet på rasterna. 



8  Hållbarhetsrapport 2021  Hållbarhetsrapport 2021  9

Prioriterade globala mål
Vårt hållbarhetsarbete har en tydlig förankring i FN:s Agenda 2030 
och de 17 globala målen. Under 2018 och 2019 genomfördes work-
shops med ungefär 400 medarbetare och fullmäktige för att definiera 
vilka mål som ligger närmast vår verksamhet och som vi därmed har 
störst möjlighet att bidra till. De fyra mål som har prioriterats ligger 
till grund för vår hållbarhetsstrategi där alla insatser som utförs 
inom ramen för vårt hållbarhetsarbete ska bidra till minst ett av de 
globala målen. Våra fyra prioriterade globala mål är God hälsa och 
välbefinnande, Minskad ojämlikhet, Hållbar konsumtion och produktion 
och bekämpa klimatförändringarna.

I samband med att hållbarhet har fått allt större fokus i samhället 
har kraven från medarbetare ökat på att företag ska ta samhälls- 
ansvar. Därför tycker vi det är viktigt att engagera våra medarbetare 
i vårt hållbarhetsarbete. Vi tror dessutom att medarbetare som har 
möjlighet att engagera sig trivs bättre på jobbet och engagerar sig 
mer i sina ordinarie arbetsuppgifter.

För att öka kunskapen och engagemanget kring vårt hållbarhetsarbete 
och de globala målen har vi under 2021 introducerat temaperioder 
för våra fyra prioriterade globala mål. För varje globalt mål har vi en 
medarbetare som är hållbarhetsambassadör för det mål vi fokuserar 
på under temaperioden. Tillsammans har våra medarbetare genom-
fört inspirationsföreläsningar, informerat om vårt hållbarhetsarbete 
och delat med sig av tips på hur deras kollegor kan göra mer hållbara 
insatser i vardagen.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän ser att ett aktivt och 
strukturerat samhällsengagemang har stor betydelse och är 
uppskattat av medarbetare, kunder och partners. Vi arbetar för att 
hållbarhet ska vara en del av kulturen och ser att det är en viktig 
motivationsfaktor. Områden vi arbetar med är bland annat ansvars-
fulla investeringar, miljömässigt ansvar och social hållbarhet för att 
bidra till en positiv samhällsutveckling. Hållbarhet blir allt viktigare i 
samhällsdebatten och här har vi ett ansvar och en viktig roll att spela.

Ett engagerat bolag
EXEMPEL PÅ AKTIVITETER UNDER TEMAPERIODERNA

• Livestream om globala målen, mål 3, 
Hälsoteamet och Challengize, Mindfulness i 
skolan, Fall Inte och vårt samhälls-
engagemang 

• Tränings- och hälsotips från vår hållbarhets- 
ambassadör John

• Uppstart av bolagets nya hälsomål och 
introduktion av Challengize

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

• Inspirationsföreläsning om inkludering 
med Mitt liv och West Pride

• Quiz om minskad ojämlikhet

• Information om hur våra rådgivare kan 
lyfta jämställd ekonomi i kundmötet

• Artikel om skadeförebygg och hållbar
    skadereglering i nyhetsbrevet till kunderna

• Hållbara julklappstips och röstning av 
årets julgåva

• Klädinsamling till Reningsborg

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

• Föreläsning med Klimatklubben

• Tips om att spara ansvarsfullt på 
Tjänstepensionens dag

• Klimatquiz

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Våra intressenter
2020 genomfördes en väsentlighetsanalys för att säkerställa att vi 
arbetar med de områden som ger störst effekt och som är viktigast 
för våra intressenter. Vid analysen tillfrågades bland annat kunder, 
styrelse, fullmäktige, samarbetspartner och leverantörer om vilka 
områden de tyckte vi bör prioritera.

Utifrån de områden som rankades högst av våra intressenter har 
följande områden bedömts som prioriterade för oss att arbeta 
med för respektive globalt mål. Under varje område finns ett flertal 
aktiviteter och mål, vilka beskrivs senare i rapporten.

GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

MINSKAD OJÄMLIKHET

• Arbeta för en god fysisk och psykisk hälsa för 
våra medarbetare

• Insatser för att öka barn och ungas psykiska 
och fysiska hälsa

• Bidra till ett ökat innanförskap i samhället

• Öka inkludering och mångfald på vår arbetsplats

• Arbeta skadeförebyggande

• Arbeta för en hållbar skadehantering

• Minska vår direkta och indirekta klimatpåverkan

• Ansvarfulla investeringar i vår kapitalförvaltning

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Ett hållbart samhälle
Vårt engagemang sträcker sig längre än till försäkringar och banktjänster. Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän arbetar med hållbarhet eftersom vi är ett kundägt bolag som vill ta 
ansvar och ge tillbaka till samhället där våra kunder och ägare finns. Vi har ett stort intresse 
i samhällsfrågor och genomför många insatser som bidar till en positiv samhällsutveckling. 
Genom ett aktivt och lokalt samhällsengagemang vill vi bidra till en hållbar utveckling av   
vårt närområde.

Jämlika uppväxtvillkor
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har sedan flera år lagt stor 
vikt vid att skapa goda förutsättningar för barn och unga i vår region. 
Vi vill att alla barn ska lyckas i livet och ha jämlika uppväxtvillkor. 
Inom social hållbarhet ligger fokus på att barn och unga ska klara 
skolan med godkända betyg samt att minska den psykiska ohälsan. 
Det görs via insatser inom skola, idrott, kultur, entreprenörskap och 
trygghetsskapande aktiviteter. 

Barn och corona
Pandemin påverkar alla, även barnen. Barn oroar sig över allt ifrån sig 
själva och svårigheter att studera hemma till hur familjemedlemmar 
kommer att påverkas. Särskilt påtaglig har krisen blivit för barn som 
lever i en utsatt situation i hemmet, exempelvis med föräldrar som 
lider av psykisk ohälsa eller med våld i familjen. Redan innan krisen 
hade många barn svårt att få det stöd och skydd de har rätt till. Och 
trots att utsattheten ökar berättar barn att det nu, på grund av sam-
hällsläget, blivit ännu svårare att få stöd från elevhälsan och att möten 
på hälso- och stödinstanser blivit inställda och uppskjutna. På grund 
av rådande läge är det än viktigare att insatser från Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän är strategiska och långsiktiga.

Redbergslids IK
I samverkan med elva skolor i Göteborg arbetar handbollsföreningen 
Redbergslids IK med social hållbarhet genom projektet Good Life. 
Ambitionen är att bidra till att alla barn får bra förutsättningar 
för ett friskt, hälsosamt liv och goda skolresultat. Bakgrunden till 
initiativet är att barn och ungdomar tyvärr rör sig för lite och sitter 
stilla för mycket. Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av 
flickorna når upp till rekommendationen 60 minuter fysisk aktivitet 
per dag. Detta i kombination med en sämre kost, försämrad psykisk 
hälsa och att allt fler barn upplever utanförskap, ligger till grund för 
Good Lifes fokus på att lära elever mer om rörelseglädje, kost och 
värderingar. Dessutom verkar handbollsspelarna som förebilder för 
barnen.

BK Häcken
BK Häcken bidrar till glädje och en positiv, enande kraft för Hisingen 
med fotboll som gemensam nämnare. Vägen Framåt är samlings-
namnet på klubbens sociala hållbarhetsprojekt där Football Friday 
är den största satsningen. Football Friday är ett aktivitets- och 
integrationsprojekt där ungdomar mellan 13–20 år träffas och spelar 

spontanfotboll tillsammans varje fredagskväll, när de annars inte 
har så mycket att göra. Football Friday vill med rörelse, motion och 
gemenskap skapa en trygg och meningsfull mötesplats för tjejer 
och killar. Fotbollen spelas i idrottshallar i Bergsjön, på Bjurslätts-
skolan och Brunnsboskolan samt i Lundbystrandshallen. Kvällarna 
arrangeras med hjälp av engagerade ledare från närområdet som 
både verkar som förebilder och mentorer för ungdomarna. Att delta 
är gratis och varken föranmälan eller utrustning krävs. 

Mindfulness i skolan
För oss är det viktigt att ge varje barn förutsättningar för att lättare 
kunna hantera motgångar i livet. Därför har vi startat projektet 
Mindfulness i skolan där vi erbjuder lärare i Västsverige en utbildning i 
Träning i medveten närvaro och resiliens (TMR). TMR är en forsknings-
baserad metod som ger lärarna verktyg för att kunna träna sina elever 
i mindfulness. Internationella studier visar att mindfulness i skolan 
har många fina effekter som minskad ångest och stress, förbättrad 
koncentrationsförmåga och ökad inlärningsförmåga. Under året har 
vi utbildat 134 lärare och personer som arbetar inom elevhälsan på 
totalt 28 skolor i vår region. Det innebär att cirka 3500 elever hittills 
har fått ta del av mindfulness.

”Vi vill bidra till att alla barn ska ha jämlika uppväxtvillkor 
och lyckas i livet. Därav har vi många insatser som bidrar 
till en positiv samhällsutveckling.”

Lisa Brageé, hållbarhetsansvarig

Hockey

Fotboll

Friidrott

Handboll

Cykel

Innebandy

Simning

Skidor

Parasport

Konståkning

Ridsport

Gymnastik 

Tennis

Basket

Badminton

Golf

Bordtennis 

Bandy

Dans

Vi sponsar ca 100 föreningar inom                                  
ett brett spektra av aktiviteter:
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My Dream Now
My Dream Now är ett mentorprogram med visionen att alla elever 
ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och 
drömmar. De erbjuder flera olika program för grundskolan och 
gymnasiet som ger elever motivation att nå målen i skolan. Syftet 
är att inspirera eleverna att tro på sig själva, förstå sina möjligheter 
i arbetslivet och söka egna drömmar och vägar dit. I Göteborg är 
My Dream Now aktiva på nio skolor och träffar 24 klasser. 

Läxhjälpen
Genom vårt samarbete med Läxhjälpen bidrar vi till att fler ung-
domar får fullständiga grundskolebetyg. Det ökar deras chanser 
till fortsatta studier och att de får jobb och klarar sig i samhället. 
Läxhjälpen har erbjudit sina tjänster digitalt för att kunna fortsätta 
stötta eleverna där läxhjälpspassen inte kunnat hållas fysiskt 
under pandemin. Läxhjälpen genomförs av 70 anställda högskole-
studenter som träffar 250 elever på elva skolor i Göteborg.

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet utbildar gymnasieelever i entreprenörskap 
genom utbildningen UF-företagande. Det ger barn och ungdomar 
möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet 
och sitt entreprenörskap. Vi vill uppmuntra ungas entrepre-
nörskap och är därför företagspartner till Ung Företagsamhet. 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är tävlingsvärdar för 
Årets samhällsentreprenör i Göteborgsregionen och premierar 
ungdomar vars idéer förenar affärs- och samhällsnytta. Det finns 
närmare 800 UF-företag på 45 skolor i Göteborg.

Natur och miljöboken
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän medverkar tillsammans 
med näringsliv, kommun och skola för att lära våra barn och deras 
familjer om naturen och en hållbar livsstil. Natur & Miljöboken är 
ett faktagranskat, inspirerande och aktuellt läromedel i lärande 
för hållbar utveckling samt natur-och miljökunskap. Natur & Mil-
jöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 
4, 5 och 6. Varje steg är anpassat efter läroplanen och kunskaps-
nivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäck-
ande miljöutbildning för mellanstadieeleverna. Varje år kommer 
nya uppdaterade böcker i tryckt och digital form. Materialet är 
kostnadsfritt för alla mellanstadieskolor i Göteborg och Bohuslän, 
vilket gör att vi är extra glada för att stötta detta initiativ.

Förebyggande och främjande
Förebyggande och främjande insatser är viktigt för att skapa ett 
hållbart samhälle för barn och unga. Alla våra satsningar är speci-
fikt utvalda samarbeten som är långsiktiga och anpassade efter 
lokala förutsättningar. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 
arbetar strategiskt tillsammans med samverkanspartners som vill 
medverka till ett hållbart samhälle. Vi har insatser för barn i alla 
åldrar, som göra skillnad på riktigt.

Samverkan för ett hållbart samhälle

Ökat innanförskap
Alla barn och unga har rätt till trygghet. En viktig förutsättning för 
trygghet är innanförskap, det vill säga möjligheten att vara delaktig 
i samhället och få sina rättigheter tillgodosedda. Som kundägt 
bolag känner vi ett ansvar för att bidra till att minska klyftorna i 
samhället och att utveckla innovativa lösningar på aktuella samhälls-
utmaningar. Därför utvecklar och stöttar vi en rad initiativ som på 
olika sätt hjälper fler barn att känna sig trygga både i skolan och 
på fritiden.

Trygghetsvärdar på skolor
I samarbete med Reningsborg finansierar vi fyra trygghetsvärdar 
på utvalda grundskolor i Göteborg. Trygghetsvärdarna finns som 
ett stöd för eleverna på raster för att de ska kunna känna sig tryg-
ga och veta att det finns en extra vuxen att vända sig till. Syftet är 
att skapa en lugn och trygg tillvaro för eleverna samt främja kam-
ratskap, studiero och respekt för varandra. Trygghetsvärdarna 
arbetar på skolor i Bergsjön, Lövgärdet och Tynnered. Både elever 
och personal vittnar om att trygghetsvärdarnas närvaro bidrar till 
positiva effekter i skolmiljön.

Digitala Trygghetsvärdar
Eftersom spelvärlden på många sätt kan liknas vid en andra 
skolgård såg vi det som en självklarhet att placera trygghets-
värdar även där. Därför har vi tillsammans med Friends utbildat 
engagerade gamers till Digitala Trygghetsvärdar. Deras uppgift 
är att finnas där, se och fånga upp unga som behöver någon att 
prata med, inuti spelen. Oavsett om det handlar om ett otrevligt 
språkbruk på nätet eller en jobbig situation hemma ska de Digitala 
Trygghetsvärdarna lyssna och stötta, de ska också hjälpa den som 
behöver vidare till professionell hjälp. 

Snaptive
Den psykiska ohälsan ökar bland barn och som ung är det inte 
alltid lätt att veta var man ska vända sig om man mår dåligt. Därför 
har vi inlett ett nytt samarbete med den digitala kuratortjänsten 
Snaptive. Snaptive främjar elevernas psykiska hälsa och arbetar 
proaktivt i syfte att öka mentalt välbefinnande bland barn och 
unga. Kuratorerna möter eleverna där de befinner sig, i mobilen, 
och motverkar att problem eskalerar till den grad att det påverkar 
skolresultat och psykiskt mående negativt. På så sätt får skolans 
elevhäsloteam mer tid till förebyggande arbete och lärarna mer tid 
till att lära ut.

Skapa framtidstro 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän tror på kraften i alla
barns vilja och förmåga att utvecklas. Alla barn har tyvärr inte 
samma förutsättningar, därför är det viktigt för oss att bidra med 
ett differentierat utbud av insatser som skapar framtidstro för 
barn och unga.

”Torbjörn gör det tryggare
och roligare på rasterna. Han är
min bästa vän och hjälper mig

om jag trillar.”

– Elev 11 år, Vättnedalsskolan
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”Man blir motiverad till att
plugga vidare efter varje träff med My 

Dream Now. Jag lärde mig till exempel vad 
man ska tänka på i jobbintervjuer.”

– Elev 17 år, Angeredsgymnasiet
”Det är definitivt en fördel att

varje barn får ett eget exemplar och
att de kan få ta hem boken när läsåret är 
slut, då fortsätter diskussionen hemma 

om en hållbar livsstil.”

– Pedagog från Härryda
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Skadeförebygg
Genom vårt skadeförebyggande arbete kan 
vi bidra till en tryggare och mer skadefri 
vardag för våra kunder. Om vi kan undvika 
att en skada sker kan vi även undvika stor 
klimatpåverkan, vilket gör vårt skadeföre-
byggande arbete till ett av våra viktigaste 
områden för att minska påverkan på 
klimatet.

Under 2021 har pandemin fortsatt begränsat 
möjligheten att träffa våra kunder fysiskt. 
För att ändå kunna informera våra kunder 
om hur det går att minska risken för skador 
i hemmet har fem digitala träffar på temat 
vattenskadesäkert kök och badrum hållits. 
Totalt har drygt 500 personer kunnat ta del 
av informationen. Dessutom har ytterligare 
425 hushåll fått information om hur det 
går att minska risken för vattenskador vid 
renovering och nybygge. 

För att öka antalet personer som får ska-
deförebyggande råd utbildas personalen på 
vårt skadedjursbekämpningsbolag. Under 
2022 kommer de börja informera om ska-
deförebygg samt hur bolagen arbetar med 
det och befintliga informationskanaler.

Skadereglering
När en skada sker vill vi hjälpa våra kunder 
att reglera den så snabbt och smidigt 
som möjligt, men vi arbetar också med 
att försöka reglera skadorna så hållbart vi 
kan. När det är möjligt erbjuder vi kunden 
reparation av skadat gods i stället för att 
byta ut det.

Byggskador
Under 2021 har avtal tecknats med en    
samarbetspartner som använder en metod 
för att torka vattenskadade parkettgolv i 
stället för att riva upp och byta ut hela golvet. 
På så sätt kan klimatpåverkan minskas med 
i genomsnitt 70 procent per skada jämfört 
med traditionell hantering. För de skador 
som har kunnat regleras genom denna 
metod har vi minskat utsläppen med 1,5 
ton CO2 jämfört med att byta ut golvet. 
Målet till 2022 är att minska utsläppen med 
10 ton i denna typ av skador. Under 2022 
kommer vi kunna mäta klimatpåverkan från 
samtliga skador som hanteras i kalkylsys-
temet MEPS, vilket kommer ge oss bättre 
överblick över den klimatpåverkan vår 
skadereglering för byggskador medför.

Mobiltelefoner och hemelektronik
Sedan 2020 har vi ett samarbete med en 
leverantör som reparerar mobiltelefoner, 
tv-apparater, iPads och annan hemelektro-
nik. För telefoner som inte går att reparera 
återbrukas delarna genom att laga andra 
telefoner, vilket bidrar till en lägre klimat-
påverkan och en mer cirkulär hantering    
av skador.

Motorskador
Vid reparationer av bilar hänvisas våra 
kunder till de verkstäder vi har avtal med 
som är certifierade enligt Länsförsäkringars 
miljö- och kvalitetscertifiering. Genom 
dessa avtal har vi stor möjlighet att aktivt 
arbeta för att öka andelen begagnade delar 
och plastreparationer vid hantering av en 
skada. Genom att använda begagnade 
reservdelar och reparera kan klimatpå-
verkan minskas med upp till 83 procent 
jämfört med att använda nya reservdelar. 
Under 2021 har målet varit 14 procent 
begagnade reservdelar med ett utfall på 11 
procent samt ett mål på 25 procent plastre-
parationer där utfallet har blivit 23 procent.

Ett ansvarsfullt
erbjudande

Inköp och upphandling
En stor del av den hållbarhetspåverkan 
vår verksamhet bidrar till sker utanför vår 
organisation vid exempelvis skadereglering 
eller inköp till våra kontor. För att säker-
ställa att våra leverantörer tar både miljö-
mässigt och socialt ansvar samt levererar 
med effektivitet och kvalitet följer vi upp 
och utvärderar våra leverantörer med 
visst intervall. 

Hållbarhetskrav ställs vid samtliga upp-
handlingar där leverantörerna bland annat 
ska fylla i miljödeklaration och godkänna 
vår uppförandekod för leverantörer. Upp-
förandekoden, som har uppdaterats under 
året, är baserad på FN:s Global Compact 
och definierar Länsförsäkringars grund-
läggande krav på mänskliga rättigheter, 
arbetsförhållanden, miljö och affärsetik. 
Beroende på typ av upphandling ställs även 
specifika krav på leverantörernas hållbar-
hetsarbete. För bilverkstäder finns Länsför-
säkringars miljö- och kvalitetscertifiering 
som ställer krav på bland annat användning 
av begagnade reservdelar, plastreparationer 
och hantering av avfall.

Hållbarhetsinriktat sparande
För oss på Länsförsäkringar är det viktigt 
att kunna erbjuda våra kunder ansvarsfulla 
fonder att investera i. Länsförsäkringar 
har som mål att egna fonder och portföljer 
ska vara klimatpositiva senast 2045 med 
delmål att alla investeringar ska ligga i linje 
med Parisavtalet till 2030. Vid utgången 
av 2021 var 36 av Länsförsäkringars 38 
egna fonder klassade som ljusgröna fonder 
enligt Disclosureförordningen1. Våra mest 
hållbarhetsinriktade fonder har under året 
fått ett nytt namn och kallas nu Vision. Det 
som skiljer dessa fonder från övriga är att 
bolagen som fonderna investerar i är utvalda 
utifrån en utökad hållbarhetsanalys.

1Enligt Dislosureförordningen klassificeras fonder som främjar hållbarhet som artikel 8-produkter, allmänt 
kallade ljusgröna, och fonder som har hållbarhet som mål är artikel 9-produkter, allmänt kallade mörkgröna.

”Om allt ska hålla behöver vi erbjuda våra skadekunder hållbara 
alternativ när vi reglerar deras skador. Vi arbetar därför hela tiden 
för att utveckla vårt arbetssätt och hitta leverantörer som gör att 
vi kan erbjuda våra kunder mer miljövänliga lösningar när de råkar 
ut för en skada.”

Maria Wång Henriksson, skadechef
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Klimatbokslut
Tjänsteresor är en av de största posterna i 
vår klimatpåverkan och är därför ett område 
vi lägger stort fokus på för att minska våra 
utsläpp. Under året har vi bland annat bytt 
ut flera av våra poolbilar till en mer eldriven 
bilpool. Vi har även infört personalbilar för 
de sex grupper i vår organisation som kör 
mest. På så sätt kan våra medarbetare köra 
miljövänliga och säkra bilar när de träffar 
kund. Genom detta har vi minskat utsläp-
pen för bilresor med ca 7 ton CO2. För att 
uppmuntra våra medarbetare att cykla till 
jobbet har vi under året erbjudit förmåns-
cyklar, vilket har gjort att 19 personer nu 
har större möjlighet att cykla till kontoret. 

I samband med flytten till vårt nya kontor 
har stort fokus varit att hålla nere klimat-
påverkan. Därför har vi i så stor utsträckning 
som möjligt valt att återbruka möbler från 
vårt tidigare kontor. Det innebär att vi har 
kunnat flytta med oss 72 procent av våra 
möbler och skänkt 27 procent av möblerna 
som inte kunde flyttas till totalt 13 skolor, 
organisationer och företag samt 49 med-
arbetare. Endast 1,6 procent gick till åter-
vinning. Då flytten gick till ett större kontor 
har en del inköp av möbler och elektronik 
krävts, vilket gör att vår klimatpåverkan i år 
är högre än tidigare år. 

När den totala klimatpåverkan rensas från 
de utsläpp som kommer av flytten till vårt 

nya kontor har utsläppen från verksamheten 
minskat med 55 procent jämfört med 2018. 
Vårt mål är att minska vår klimatpåverkan 
med 30 procent till 2023 jämfört med 2018 
års utsläppsnivå. 

Klimatbokslutet beräknas i enlighet med 
GHG-protokollet och innefattar Scope 1, 2 
och delar av Scope 3. I Scope 3 inkluderas 
resor, inköp som görs till våra kontor och 
avfall. Än så länge finns det inte metoder 
för att kvantifiera alla indirekta utsläpp som 
verksamheten orsakar i Scope 3, såsom vår 
skadereglering. Ett projekt för att beräkna 
klimatpåverkan vid byggskador drivs av 
Svensk Försäkring och beräknas vara klart 
under 2022, vilket kommer ge oss möjlighet 
att beräkna en större andel av våra utsläpp 
i Scope 3. 

Naturskador
Under 2021 släppte IPCC (Intergovernme-
ntal Panel on Climate Change) sin senaste 
klimatrapport som fastställer att det 
extremväder vi ser idag är ett resultat av 
människans utsläpp av koldioxid och att det 
extrema vädret kommer öka i framtiden. 

För oss som försäkringsbolag innebär det en 
ökad risk för naturskador på våra kunders 
egendom. För att minska risken och omfatt-
ningen av dessa skador informerar vi våra 
kunder om hur det på bästa sätt går att för-
bereda sig för bland annat storm, åska eller 

skyfall. Under året har omvärlden drabbats 
av stora naturskador i form av skyfall, vär-
meböljor och skogsbränder. I vår region har 
det framför allt varit översvämningar som 
påverkat våra kunder efter de skyfall som 
drabbade Bohuslän i slutet av sommaren.

Kapitalförvaltning

Klimatsmart vision och hållbart 
värdeskapande förvaltning
En stor investeringsmöjlighet som vi idag 
ser i vår förvaltning är att identifiera företag 
som verkar på ett ansvarsfullt sätt då vi anser 
att dessa företag kommer att skapa störst 
avkastning på sikt.

Vi har initialt valt att inrikta vårt arbete mot 
klimatförändringar då dessa utgör en direkt 
finansiell risk för bolaget i form av möjlig 
påverkan på försäkringsaffären och inves-
teringar. Vi ser samtidigt att vi har stor möj-
lighet att positivt påverka företag, som vi har 
investerat i, genom aktivt påverkansarbete. 
Bolaget har utifrån detta formulerat en 
klimatsmart vision och plattform – hållbart 
värdeskapande förvaltning. Under plattfor-
men har fem fokusområden identifierats 
med specifika aktiviteter som ska bidra till 
det långsiktiga målet att bolagets portfölj 
ska vara harmoniserad med Parisavtalets 
målsättning om att begränsa den globala 
uppvärmningen till max 1,5˚C år 2030.

Klimatsmart verksamhet
Kapitalförvaltningens                      
klimatpåverkan
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 
förvaltar 13 miljarder kronor. Vi mäter och 
redovisar årligen koldioxidavtrycket för vår 
investeringsportfölj enligt Svensk Försäk-
rings branschrekommendation. Nyckeltalet 
mäter företagens utsläpp i förhållande 
till deras intäkt och visar med andra ord 
hur koldioxideffektiva företagen i port-
följen är. Beräkningarna görs på noterade 
aktieinnehav, och från 2020 innefattas 
även företagsobligationer utgivna av 
noterade företag samt fastighetsbolag. 
Vårt klimatavtryck enligt denna utökade 
rekommendation uppgår till 7 ton CO2e per 
miljon kr i intäkt. Om vi dessutom adderar 
investeringen i vårt intresseföretag LFAB 
samt Hällefors Tierp Skogar uppgår vårt 
klimatavtryck till 5 ton CO2e per miljon kr 
i intäkt. För att möjliggöra jämförelse mot 
tidigare år och mot ett noterat aktieindex, 
visar tabellen ovan vårt koldioxidavtryck 
beräknat på endast noterade aktier.

Lokala och ansvarsfulla              
investeringar
Investeringskommittén för lokala invest- 
eringar (IKL) som startades 2018 har 
visionen att de investeringar som görs 
inom ramen för IKL ska bidra till närings-
livet genom att skapa arbetstillfällen och 
agera ekonomisk motor i Länsförsäkringar 

Göteborg och Bohusläns närområde, men 
också skapa positiva resultat i bolagets 
kapitalförvaltning. Fokus ligger på att 
identifiera hållbara affärsidéer och bolag 
som strävar mot positiv påverkan för miljö 
och människor i vårt närområde. 

Hållbarhetsinriktade obligationer
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 
investerar i hållbarhetsinriktade obliga- 
tioner, både direkt och genom räntefonder. 
I vår totala ränteportfölj utgör hållbarhets- 

direktinvesterade portfölj uppgår investe-
ringarna i hållbarhetsinriktade obligationer 
till nominellt 265 miljoner kronor och har 
följande fördelning mot FN:s globala mål, 
se graf nedan.

VÅR AKTIEPORTFÖLJS 
KOLDIOXIDAVTRYCK 
Ton CO2e per miljon kr i intäkt

2021 2020 2019
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17

Länsförsäkringar       
Göteborg och Bohus-
läns aktieportfölj 

MSCI ACWI           
(jämförelseindex) 

10 10
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25

”Hållbarhet och klimatpåverkan har stor betydelse i vår 
förvaltning eftersom det dels är en stor investerings-
möjlighet, dels ett område där vi har stor möjlighet att        
påverka bolag i vår portfölj i en mer hållbar riktning”

Linnea Höglund, chef kapitalförvaltning
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HÅLLBARHETSINRIKTADE OBLIGATIONERS KOPPLING TILL FN:S GLOBALA MÅL

FN:s globala mål

KLIMATBOKSLUT
Utsläpp i ton

Avfall 0,001

El och värme 18

Poolbilar, tjänstebilar, 
personalbilar 18

Möbler 144

IT-utrustning 126

Kaffe, te och frukt 7

Kontorsmaterial 1

Flygresor 5

Totalt
373 Ton CO2e

Frågegrupp Ton CO2e 

Hyrbilar, taxi, tåg, hotell 1

Resor i privat bil 52
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Äntligen får vi ses
Pandemin har fortsatt sätta sina spår i vår verksamhet kopplat till 
hemarbete och de utmaningar som det medför. Det har ställt stora 
krav på våra medarbetare och ledare att hitta nya arbetssätt, lära sig 
nya verktyg, leda på distans och hitta andra sätt att möta kunder och 
kollegor. Efter det första halvåret som mestadels bestod av hemarbete 
kunde vi återigen sakta komma tillbaka till kontoret efter sommaren. 
Och det firade vi med våra medarbetardagar – Toppendagarna.

Toppendagarna
I år var temat för Toppendagarna sju toppar som handlar om att 
tillsammans ta oss an de utmaningar vi har framför oss för att lyckas 
med vår gemensamma strategi - Identitet 2025. För att möjliggöra 
en fysisk träff med alla medarbetare delade vi upp tillställningen på
fyra dagar. I mindre grupper hade vi workshops på följande teman: 
strategi, kundbemötande, värdegrund, hållbarhet, personlig utveckling 
samt innovation och förändringskraft. Dagarna blev viktiga för att 
skapa en gemensam riktning, samarbeta och ha roligt tillsammans.

Nytt kontor
Under året har vi färdigställt och flyttat in i vårt nybyggda huvud-
kontor i Gårda Vesta som är hälsocertifierat enligt WELL Building. 
Det är ett världsledande hälsocertifieringssystem för att säkerställa 
goda välmåendeförhållanden för de som är i huset. Baserat på den 
senaste forskningen guidar, bedömer, mäter och certifierar systemet 
en byggnads prestanda med syftet att främja en hälsosam livsstil och 
bidra till ökad produktivitet. Gårda Vesta jobbar med WELL v.2 Q3 2019 
och har som mål att nå nivå Gold, vilket är det näst högsta betyget.

För att generera en bild av hur vi arbetar och hur vårt nya huvud-
kontor stödjer våra behov har vi genomfört enkäter vid två olika 
tillfällen, en före flytt och en efter. Resultatet från enkäterna hjälper 
oss förstärka det som är bra och fortsätta utveckla vår arbetsplats.

Arbetsmiljö på kontoret
I samband med flytten till det nya kontoret har vi ändrat vårt 
arbetssätt till ett mer flexibelt. Fokus har legat på att skapa en 
varierad arbetsmiljö med bland annat möjlighet att byta arbetsplats 
efter behov. Vi har rum för olika ändamål med olika typer av stolar 
och skrivbord som är höj- och sänkbara för att underlätta variation 
i arbetet. I konceptet ingår en mjuk färgsättning i olika kulörer på 
väggar och textilier som visar tänkt aktivitetsnivå för arbetsytan.

Kultur och kompetens
Winningtemp
I vårt strategiska arbete inom kultur lanserade vi under november 
2021 vår nya medarbetarundersökning. En projektgrupp bestående 
av medarbetare och chefer var delaktiga i val av undersöknings-
metod. Ett par pilotgrupper testade verktyget Winningtemp som 
innebär att vi gör pulsmätningar varje vecka i stället för den årliga 
medarbetarundersökningen. Syftet med att ta tempen löpande är 
att vi snabbare kan fånga upp sådant som behöver förbättras och 
stärka det som är bra.

Med hjälp av Winningtemp kan vi i kulturarbetet följa upp vårt mål 
att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på stolthet, hållbar 
prestation och engagemang. Vi kan också säkerställa vårt ansvar i 
arbetsmiljöarbetet.

Personlig färdplan
Under april implementerades vårt nya HR System My Flow. Det inne-
bär att vi nu har ett gemensamt arbetssätt för prestationsutveckling 
inom länsförsäkringsgruppen där varje medarbetare har en personlig 
färdplan. Vid årets slut innehåller den en bild över årets mål och 
aktiviteter samt kompetensutveckling. Den personliga färdplanen 
följs upp i fokussamtal löpande under året och syftar till att ge 
tydlighet i uppdraget samt skapa en lärande och hållbar prestation. 
Vi har utbildat ledarna i systemet och 2021 har varit ett testår med 
förhoppning att få i gång arbetssättet på bred front under 2022.

En hållbar
arbetsgivare
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Kompetensinsats inom konflikthantering vid hot och våld 
Vi ser en ökning av konfliktsituationer med hotfulla inslag i kundkon-
takter utifrån besked kopplat till regelverk. Det har resulterat i att vi 
behövt stärka våra medarbetares kompetens inom kommunikation i 
dessa situationer. Efter sommaren genomfördes en utbildning med 
extern leverantör för vår affärsplats i norra Bohuslän med målet att 
öka tryggheten och stärka medarbetares kompetens inom området 
hot och konflikthantering. Under 2022 kommer vi utöka kompetens- 
insatsen till att omfatta alla medarbetare på banken. 

Hälsa
Challengize
Ett av våra strategiska mål handlar om hälsa. Vår hälsostrategi 
innefattar både fysisk och mental träning. I början av året lanserade 
vi Challengize som verktyg för att registrera hälsoaktiviteter. Vi är 
indelade i 52 lag med varsin lagledare som peppar och coachar sina 
kollegor. Under året har vi registrerat 238 minuter per medarbetare 
och vecka, vilket ligger i linje med Folkhälsomyndighetens rekommen-
dation och skapar en bra grund för välmående. 

Hjärnsmarta kvartal
Att erbjuda mental träning har varit ett viktigt verktyg för oss sedan 
fyra år tillbaka. Under 2021 har vi paketerat om våra träningsverktyg 
inom begreppet hjärnsmarta kvartal. Vi har lyft olika fokus under 
kvartalen för att göra verktygen mer lättillgängliga, skapa och göra 
det enklare för våra ledare att lyfta verktygen på sina gruppmöten. 
Vi kan se att välbefinnandet ökat med 38 procent för de som varit 
med på våra Mindworkouts. Under året har totalt 219 mentala pass 
genomförts i snitt per månad.

Mångfald och inkludering
Fokus på kompetensutveckling inom mångfald och 
inkludering
Under året har ett flertal kompetenshöjande aktiviteter på tema 
mångfald och inkludering genomförts. Alla medarbetare har genom-
fört en e-utbildning i mångfald och inkludering som nu är obliga-
torisk för alla att göra varje år. Vi har börjat arbeta med workshops 
i våra arbetsgrupper för att förebygga mobbning, trakasserier och 
diskriminering på arbetsplatsen. Den aktiviteten styr mot vårt mål 
om nolltolerans på den typen av beteenden. Dessutom var mångfald 
och inkludering tema vid en av ledarträffarna som hölls under året.

Under temaperioden för Mål 10 Minskad ojämlikhet, som är en del
av vårt arbete med Agenda 2030, anordnades en inspirationsföre-
läsning där vi hade besök av våra samarbetspartners Mitt Liv och 
West Pride. Föreläsningen gav oss verktyg för att vara mer inklu-
derande mot kollegor, kunder och medmänniskor.

Plan för inkludering
I vår inkluderingsplan sätter vi upp mål vi behöver uppnå och genomför 
aktiviteter för att fortsätta vara en arbetsplats med inkluderande 
kultur som värnar om allas lika värde. Några av de mål och aktiviteter 
som satts upp i 2021 års plan:

•   Öka kunskapen hos medarbetare och chefer i inkluderingsfrågor.

•   För att främja en jämnare könsfördelning bör det i arbetsgrupper 
finnas minst två personer av det underrepresenterade könet. 

•   Vi ska i vår kultur utmana förväntningar och normer om kvinnligt 
och manligt föräldraskap för att underlätta för manliga medar-
betare att ta ut lika lång ledighet som kvinnliga medarbetare.

”Ett bra pass för att
bli mer medveten om

sin andning”

”Det är viktigt att vi har en kultur som är inkluderande och 
värnar om allas lika värde, liksom att jobba för en långsiktig 
hållbar och hög prestation.”

Karolin Lindeman, HR-chef
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Förebygga korruption, mutor     
och oegentligheter
Under hösten 2019 genomfördes en risk- 
och sårbarhetsanalys kopplat till anti-
korruption. Syftet med analysen var att 
bättre förstå våra risker kopplat till korrup-
tion och mutor för att ytterligare stärka upp
det förebyggande arbetet. Baserat på risk- 
analysen har en treårsplan med aktiviteter 
tagits fram med syfte att bidra till en ökad 
kunskap och kännedom samt minska våra 
risker. Bland de planerade aktiviteterna för 
2021 fanns en workshop tillsammans med 
vår skadeverksamhet och uppdatering av 
våra styrdokument. På grund av hemarbete 
till följd av pandemin beslutades att skjuta 
upp workshopen till första kvartalet 2022.

Som en del av det förbyggande anti-
korruptionsarbetet ingår vår obligatoriska 
e-utbildning Kompassen för samtliga med- 
arbetare på Länsförsäkringar Göteborg 
och Bohuslän. Under 2021 genomfördes 
denna av 92 procent av våra medarbetare. 
Under året har utbildningen uppdaterats 
för att involvera specifika riskområden för 
vår verksamhet samt förtydliganden från 
uppdaterad Näringslivskod som Institutet 
mot mutor (IMM) kom ut med under hösten 
2020. Utifrån uppdateringen av Närings-
livskoden har en gap-analys genomförts för 
att säkerställa vår efterlevnad.

Som ytterligare förebyggande åtgärd har 
ett förberedande beslutsforum inrättats 

under 2021 för att säkerställa att relevanta 
funktioner, som exempelvis risk och com-
pliance, involveras på ett strukturerat sätt 
i beslutsprocesser för ledning och styrelse. 
Dessutom har styrdokument samt processer
gällande ledningspersoner och styrelse-
medlemmars bisysslor utvecklats ytterligare.

I december 2021 trädde den nya visselblås- 
arlagen i kraft. Med bakgrund i detta har 
ett nytt system för hantering av rapporter 
om misstänkta missförhållanden imple-
menterats. Systemet möjliggör även att 
rapportering och återkoppling kan ske    
helt anonymt.

Förebygga penningtvätt och  
finansiering av terrorism
Penningtvätt, finansiering av terrorism 
och annan ekonomisk brottslighet är 
samtliga globala problem som medför 
stora utmaningar för samhället. För att 
förhindra och begränsa penningtvätt och 
finansiering av terrorism arbetar banken i 
sin dagliga verksamhet genom att följa den 
penningtvättslagstiftning som finns. Enligt 
penningtvättslagen ska finansiella företag 
bedöma, begränsa och övervaka sina risker 
för att bli utnyttjade för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. De ska också aktivt 
arbeta med att identifiera och rapportera 
misstänkt aktivitet. Regelverket består av 
tre centrala grundpelare: riskbedömning, 
kundkännedom samt övervakning och 
rapportering.

Nya regelverk för en hållbar 
finansmarknad
Med syfte att driva utvecklingen mot en 
mer hållbar finansmarknad har ett flertal 
nya EU-förordningar antagits de senaste 
åren. Under 2021 trädde första delen av 
Taxonomiförordningen och Disclosureför-
ordningen i kraft. För att implementera de 
nya ramverken har Länsförsäkringar upp-
rättat ett centralt och ett lokalt införan-
deprojekt. Det centrala projektet drivs av 
Länsförsäkringar AB och det lokala drivs av 
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. 

För att säkerställa efterlevnad av Disclo-
sureförordningen har uppdatering skett av 
förköpsinformation, information om våra 
fonder och extern information om vårt 
arbete med hållbarhet inom investeringar. 
Dessutom har samtliga medarbetare inom 
finansiell rådgivning och chefer till dessa 
personer, totalt 136 personer, genomgått 
två utbildningar om hållbarhet och den    
nya lagstiftningen. 

Eftersom Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohuslän inte är fler än 500 anställda 
omfattas vi ännu inte av de nya redovis-
ningskraven för större bolag enligt taxo-
nomiförordningen. Under 2022 kommer 
förändringar i regelverken för Solvens 
II, IDD/MiFID och POG att införas, vilka 
bolaget berörs av.

Ett ansvarsfullt bolag

Riskhantering
Länsförsäkringar Göteborg och Bohusläns 
verksamhet är förenad med risktagande 
som innebär exponering mot risker som 
varken kan undvikas eller ska minimeras. 
Bolaget ska däremot arbeta strukturerat 
och disciplinerat med riskhantering för 
att skapa möjlighet till medvetna beslut, 
understödja strategiska mål, undvika 
förluster samt stödja en positiv och hållbar 
samhällsutveckling. Vårt riskhanterings-
system syftar till att identifiera, värdera, 
övervaka, hantera och rapportera risker. 
Riskhanteringssystem bygger på en organi-
sation med tydliga ansvarsområden och väl 
fungerande arbetsprocesser. Som en del av 
bolagets strategi- och affärsplaneringsar-
bete uppdateras riskstrategin årligen. För 
att säkerställa att riskåtgärderna genom-
förs effektivt används styrdokument, 
rutiner och kontrollaktiviteter. Uppföljning 
sker löpande av bolagets styrelse, ledning, 
centrala funktioner och extern revision.

Hållbarhetsrisk
Hållbarhetsrisk definieras som risken för 
negativ påverkan till följd av att verksam-
heten agerar på ett sätt som orsakar direkta 
eller indirekta negativa konsekvenser ur 
ekonomiskt, miljömässigt eller socialt 
perspektiv.

Bolagets verksamhet utgör en påverkan på 
omgivande människor och miljö. Exempelvis 
inom våra investeringar, inköp och upp-
handling, det skadeförebyggande arbetet, 
skaderegleringen, verksamhetens klimat-
påverkan och samhällsengagemanget.

Klimatrisk
Klimatrisker inom den finansiella sektorn 
får allt större fokus på grund av det tydliga 
sambandet mellan klimatförändringar och 
påverkan på olika finansiella instrument. I 
samband med EU:s regelverk för en hållbar 
finansmarknad kommer dessa risker få ett 
än större fokus i samhället likväl som hos 
oss på Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohuslän. Det innebär att vi ytterligare 
kommer definiera och värdera klimatriskerna. 
Under året har ett arbete startat med 
ambitionen att 2022 få en tydligare bild av 
våra klimatrisker samt att framöver kunna 
ta beslut om riskaptit och åtgärder för att 
minska riskerna.

KATEGORI EXEMPEL PÅ RISKOMRÅDEN STYRDOKUMENT RUTINER OCH SYSTEM FÖR RISKHANTERING

Miljö och klimat Påverkan på miljö och klimat från invest- 
eringar tjänsteresor, energiförbrukning, 
inköp och skadereglering.

Hållbarhetspolicy, riktlinje för miljöarbetet, rikt-
linje för resor, riktlinje för förmånsbil, tjänstebil 
och poolbil, uppförandekod för leverantörer, 
riktlinje för kapitalförvaltningen, inköpspolicy, 
riktlinjer för upphandling.

Koldioxidredovisning av investeringar, obligatorisk 
hållbarhetsutbildning för medarbetare, riskbesikt-
ningar, skadeförebyggande arbete, exkluderingslista 
för investeringar, regelbunden genomlysning av 
kapitalinnehavet, naturskadesamordnare.

Personal och  
sociala förhållanden

Sjukfrånvaro, rekrytering, lämplighet, 
arbetsmiljö, LAS, Hot och våld.

HR-policy, riktlinje för trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier, säkerhetspolicy, 
riktlinje för systematiskt brandskyddsarbete, 
uppförandekod för medarbetare, uppförandekod 
för leverantörer.

Kollektivavtal, arbetsmiljökommitté, skyddsronder, 
medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, HLR-ut-
bildning, brandövningar, säkerhetsutbildning, funktion 
för visselblåsning, utbildning i intern uppförandekod, 
lämplighetsbedömning av medarbetare, sjukvårdsför-
säkring och friskvårdsbidrag.

Mänskliga rättigheter Inköp, investeringar,                               
samarbetspartners, skolor.

Inköpspolicy, riktlinje för upphandling, uppfö-
randekod för leverantörer, uppförandekod för 
medarbetare, riktlinje för kapitalförvaltningen.

Obligatorisk utbildning i intern uppförandekod, FN:s 
principer för ansvarsfulla investeringar, exkluderings-
lista för investeringar, regelbunden genomlysning av 
kapitalinnehavet, uppföljning av leverantörer.

Korruption Intressekonflikter eller erbjudande      
om muta i olika sammanhang.

Inköpspolicy, riktlinje för hantering av etiska 
frågor, riktlinje för hantering av intressekonflikter, 
riktlinje för sponsring, riktlinje för lämplighet-
sprövning, uppförandekod för medarbetare, 
uppförandekod för leverantörer, arbetsordning 
för styrelsen.

Skyldighet för medarbetare att rapportera bisysslor, 
närstående relationer och intressekonflikter, lämplig-
hetsprövning av medarbetare, obligatorisk utbildning 
i intern uppförandekod, funktion för visselblåsning, 
antipenningtvättsutbildning, arbetsinstruktion för 
genomförande av kundkännedom.

Risker, styrdokument och system för riskhantering
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, org.nr 558500-8039.

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för att hållbarhetsrapporten för år 2019 är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning 
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrappor-
ten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-
ning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt 
uttalande.

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm 3 mars 2022

Henrik Nilsson 
Auktoriserad revisor

Länsförsäkringsgruppen består av 23 själv-
ständiga länsförsäkringsbolag i samverkan. 
Varje bolag ägs av sina sakförsäkrings- 
kunder och agerar på sin egen geografiska 
hemmaplan, nära sina kunder. Varje bolag 
äger i sin tur det gemensamma bolaget 
Länsförsäkringar AB med dotterbolag där 
verksamhet som passar bäst att drivas 
gemensamt har samlats. Kundmötet sker 
lokalt, där kunden bor och verkar. 

Det lokala alternativet
Vi på Länsförsäkringar Göteborg och 
Bohuslän ser alltid till våra kunders bästa. 
Med våra åtta kontor från Sisjön i söder till 
Tanumshede i norr erbjuder vi våra kunder 
en svårslagen geografisk närhet.

Våra 439 medarbetare tillgodoser dagligen 
privatpersoners, företagares och lantbruk- 
ares behov av bank-, försäkrings- och 

pensionslösningar. Med stort engagemang 
levererar vi kundupplevelser som skapar 
förtroende och långsiktiga relationer.

Ett kundägt bolag
Som ömsesidigt försäkringsbolag har vi 
inga externa aktieägare med vinstkrav. Hos 
oss är försäkringstagaren både kund och 
delägare. Ägarna företräds av 60 fullmäktige-  
ledamöter som bevakar deras intressen och 
utser bolagets styrelse. 

Bolagets vision, affärsidé och värderingar 
är vår kompass för hur vi ser på våra kunder, 
vår verksamhet och vår affär. Tillsammans 
med lagar, policyer och riktlinjer utgör de 
grunden för vårt sätt att arbeta.

Arbete för en hållbar utveckling
Genom att förmedla trygghet, skapa innan-
förskap, minska risker och förebygga 

skador i de 15 västsvenska kommuner som 
tillhör vårt verksamhetsområde skapar vi 
värde och bidrar till en hållbar utveckling. 
Hållbarhetsarbetet utgår från vår hållbar-
hets policy och drivs av våra hållbarhets- 
ansvariga på uppdrag av styrelse och
ledningsgrupp. Bolaget arbetar utifrån
ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet 
och har en tydlig förankring i Agenda 2030. 
Bolaget har även fyra hållbarhetsambassa-
dörer. Alla medarbetare utbildas i hållbarhet 
genom föreläsningar, workshops och en 
årlig obligatorisk e-utbildning.

Om hållbarhetsrapporten
Denna rapport innehåller hållbarhetsupp-
lysningar som är relevanta och behövs för 
förståelsen av bolagets utveckling, ställning 
och resultat. Däribland upplysningar i frågor 
som rör miljö, sociala förhållanden, personal, 
respekt för mänskliga rättigheter och 
motverkande av korruption. 

Mål, och nyckeltal beskrivs löpande i texterna. 
Risker, relevanta styrdokument samt rutiner 
och system för riskhantering utöver vår 
hållbarhetspolicy beskrivs i sammanfattande 
tabell på sida 19. 

3,9 miljoner kunder 23 lokala bolagErbjudande

Sakförsäkring

Bank

Liv- och pensionsförsäkring

Fastighetsförmedling

Vårt erbjudande i korthet

Sakförsäkring
Vi erbjuder skydd och trygghet för alla delar av tillvaron  
– liv, hem, prylar, bilar, olycksfall, djur, lantbruk och företag. 

Rörelseresultatet (tekniskt resultat) före återbäring 
uppgick till 204 Mkr och premieintäkterna efter 
angiven återförsäkring till 1 781 mkr.

Rörelseresultatet uppgick till -8,5 mkr  
och affärsvolymerna till 42 833 Mkr.

Premieinkomsten för liv- och pensionsförsäkring 
uppgick till 1245 Mkr och förvaltat pensionskapital 
till 26 555 Mkr.

Bank
Vi erbjuder banktjänster och ekonomiska lösningar  
som skapar trygghet för dig, din familj och ditt företag.

Liv- och pensionsförsäkring
Vi erbjuder pensionssparande som säkerställer en  
trygg och stabil framtid för dig när du blir äldre.

Totalkostnadsprocent

Ökning av premieinkomsten  

Ökning av affärsvolymerna

AFFÄRSOMRÅDE RESULTAT 2021

Om Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän
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