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Om Länsförsäkringar Kalmar län
Vi har funnits i 180 år. Grundläggande för uppdraget är en långsiktig 
omsorg om kundernas trygghet. Hållbarhet är en integrerad del av 
strävan mot ett långsiktigt värdeskapande och samhällsansvar. Som 
bolag har Länsförsäkringar Kalmar län goda möjligheter att genom 
erbjudanden inom bank och försäkring styra mot produkter och 
tjänster som stärker affären och som genom lokalt samhälls- och 
miljöengagemang bidrar till en hållbar utveckling. 

Innehåll

3 Om hållbarhetsredovisningen

4 Förord

6 Här för länet, här för dig

10 Hållbarhetsstyrning

12 Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

14 Trovärdig partner

18 Attraktiv arbetsgivare

22 Långsiktiga kundrelationer

24 Skadeförebyggande verksamhet

28 Långsiktigt miljöansvar

32 Ansvarsfull samhällsaktör

36 Vårt hållbarhetsarbete i ett större sammanhang 

38  Revisorns yttrande

40 GRI index

2



Denna hållbarhetsredovisning avser räkenskapsåret 2021 och 
omfattar Länsförsäkringar Kalmar län (532400–3549) och dess 
dotterbolag, om inget annat anges. Den omfattar därmed inte 
våra leverantörers, intresseföreningars eller samarbetspartners 
verksamheter. 

Redovisningen är upprättad i enlighet med 2016 års version av 
Global Reporting Initiative (GRI) Standards på nivå Core. Den utgör 
även bolagets rapportering enligt 6 kap. 11 § årsredovisningslagen.

Hållbarhetsredovisningen beskriver hur Länsförsäkringar Kalmar 
län arbetar med sina väsentligaste hållbarhetsfrågor och vilken 
påverkan verksamheten har på samhälle, människor och miljö, 
utifrån de intressentdialoger som genomförs och den väsentlig-
hetsanalys som är upprättad. Den beskriver också hur vi arbetar 
med hållbarhetsrisker och hur hållbarhetsfrågorna är integrerade i 
vår affärsmodell.  

I samband med undertecknande av företagets årsredovisning har 
styrelsen och den verkställande direktören också godkänt och 
avgivit hållbarhetsredovisningen.

Om hållbarhetsredovisningen
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Framåtblick - en institution  
för ökad trygghet 
Vårt dialogmöte Framåtblick som vi gör 
tillsammans med Länsförsäkringars forsk-
ningsfond är numera lite av en institution i 
Kalmar län. Årets tema för Framåtblick var: 
Ensam är inte stark! Hur kan vi tillsammans 
skapa ett tryggare Kalmar län? En lokal 
panel fick i två live-sända arrangemang, i 
norra och södra länsdelen, diskutera hur 
man kan hjälpas åt över organisationsgrän-
ser mellan offentlig sektor, näringsliv och 
i civilsamhället. Även detta är ett exempel 
på hur vi flyttar fram trygghetspositionerna 
inom länet. 

Hållbarhet måste vara på riktigt 
Vi ser fortsatt en ökad medvetenhet bland 
våra kunder under 2021, speciellt bland de 

Det andra pandemiåret –  
ur ett hållbarhetsperspektiv 
Om coronaåret 2020 var ett paradigmskifte 
så var 2021 en strategisk balansakt mellan 
korta och långa perspektiv. Tack vare en 
välfylld verktygslåda och en tydlig strategi 
för pandemihantering har vårt bolag kunnat 
agera här och nu, samtidigt som vi rustat 
oss för de förändrade kundbeteenden som 
följer i pandemins spår. Jag är övertygad 
om att lösningen ligger i balansen. Att som 
kundägt bolag kunnat orientera oss mellan 
olika hänseenden. I praktiken: att begränsa 
smitta samtidigt som vi upprätthåller verk-
samheten på ett kvalitativt och tillgängligt 
sätt. Att fortsätta skapa trygghet utifrån 
den ansvarsfulla samhällsaktör vi faktiskt 
är. Den balansen har varit ledstjärna för oss 
under hela året.  

Så ökar vi takten 
På Länsförsäkringar Kalmar län jobbar vi 
inte med hållbarhet för att det är tren-
digt. Det ligger helt enkelt i vårt DNA som 
kundägt bolag. För att öka takten i vårt 
lokala hållbarhetsarbete använder vi oss 
av Hållbarhetsdatabasen som är en öppen 
statistikdatabas där Länsförsäkringar 
samlat in, sammanställt och analyserat 
officiell länsstatistik, och även till viss del 
kommunstatistik. Statistiken är kategorise-
rad inom fyra teman: ekonomi och möjlighet 
till försörjning, hälsa, miljö och klimat, 
och trygghet. Med hjälp av hållbarhets-
databasen kan vi på ett faktamässigt sätt 
analysera och agera på de möjligheter och 
utmaningar som finns i Kalmar län. 

För att vi vill finnas där  
för dig, för länet – för all tid 
Ända sedan vårt bolag bildades 1840 har hållbarhet varit vår affärsidé. Genom att ta gemensamt ansvar, 
bry oss om varandra, dela på risker och jobba skadeförebyggande har vi i snart två hundra år sett till 
att verka för våra kunders och vårt läns bästa. Det är därför våra kunders långsiktiga trygghet alltid 
är viktigare än nästa kvartalsrapport. Det är därför vi ägs av länsbor och inte några diffusa, avlägsna 
aktieägare. Det är därför vi ser till att våra kunders pengar inte investeras i sådant som förstör vår miljö, 
vårt klimat eller gör livet sämre för medmänniskor på andra platser eller i kommande generationer.

yngre. Kravställningen är tydlig: hållbarhet 
behöver vara på riktigt och det behöver vara 
tydligt på vilket sätt man bidrar som an-
svarsfull aktör.  Detta innebar att vi gjorde 
ett fokusinriktat arbete med att förtydliga 
och konkretisera vår hållbarhetskommu-
nikation. Öppenhet blev ledordet för den 
kommunikationen som gick som en stor 
kampanj under 2021. Våra kunder ska kunna 
vara säkra på att vi håller vad vi lovar. Där-
för är ärlighet och transparens nyckelord i 
vårt hållbarhetsarbete. Det betyder att det 
ska vara enkelt att kunna följa vad vi gör, hur 
vi gör det och varför vi gör det.

Unika kundupplevelser i en digital tid 
En tydlig effekt av pandemin är en accele-
rerande digitalisering där videokonferenser, 
onlinemöten och distansutbildning blivit 
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det nya normala. Den ökade digitalise-
ringstakten ställer fortsatt krav på oss som 
organisation. Det handlar om att fortsätta 
vårt arbete med att leverera unika kund-
upplevelser oavsett om kunden vill besöka 
oss fysiskt eller digitalt. Därför utökade vi 
vårt kanalpaket under året med en ny in-
teraktionsmöjlighet som vi kallar spontana 
videomöten. I det spontana videomötet 
kan våra kunder komma in till något av våra 
lokalkontor och träffa en skadereglerare 
eller försäkringsrådgivare från ett annat 
av våra lokalkontor över videolänk. Med 
hjälp av teknikens möjligheter ökar vi vår 
mänskliga närvaro i vår mission om att bidra 
till ett enkelt, tryggt och skadefritt liv för 
våra kunder. 

Det globala i det lokala 
På Länsförsäkringar Kalmar län engagerar vi 
oss systematiskt och på djupet i vårt sam-
hälle och de hållbarhetsutmaningar som vi 
alla delar, såväl ur ett socialt, ekonomiskt 
som ekologiskt perspektiv. Genom att 
finnas här för våra kunder och för länet kan 
vi också finnas här för hela världen. Därför 
integrerar vi våra lokala målsättningar med 
FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. 
På så sätt kan vi bidra till en hållbar värld 

genom att göra skillnad på lokal nivå. När 
det gäller vår kapitalförvaltning arbetar vi 
aktivt med att främja ansvarsfulla inves-
teringar, minimera klimatrisker, bedriva 
värdeskapande ägararbete och samarbeta 
med ansvarsfulla och hållbarhetsinriktade 
förvaltare. Ett arbete som avspeglar sig i att 
vi har ”grönt ljus” i försäkringsförmedlaren 
Söderberg & Partners Trafikljusrapport 
om hållbara sakförsäkringsbolag. Grönt 
ljus är ett betyg som visar på att vi lyckats 
integrera hållbarhet genomgående i vår 
verksamhet. Extra roligt är det att fler läns-
försäkringsbolag har fått grönt ljus jämfört 
med förra året.

För ett tryggt och välmående Kalmar län 
Vi är starkt engagerade i att skapa ett 
tryggt och välmående Kalmar län. Det 
gör vi genom att vara den långsiktiga och 
drivande kraften i frågor som är viktiga för 
oss och för våra kunder. Vi är aktiva inom 
områden som handlar om hur vi ska skapa 
fler arbetstillfällen och öka tillväxten i 
länet – och då inte bara i städerna. Vi jobbar 
intensivt tillsammans med föreningslivet 
på alla nivåer, i hela länet, för våra unga, så 
att fler ska känna sig delaktiga och må bra. 
Detta samtidigt som vi bygger och rustar 

vår interna organisation med hållbarhets-
ambassadörer och ett hållbarhetsråd. Det 
finns alltså en äkthet i allt vi gör vilket inte 
minst vår externa miljörevision vittnade om. 
”Ett seriöst och gediget hållbarhetsarbete 
som vi ska vara stolta över” skrev revisorn 
i början av året. Och stolta är vi, stolta så vi 
nästan spricker. Med våra kompetenta och 
engagerade medarbetare har vi alla chanser 
att vidareutveckla detta fina arbete. För 
trots att vi tagit stora kliv framåt är vi långt 
från klara. Målet är att ta ledartröjan inom 
hållbarhet. För att vi vill finnas där för dig, 
för länet – för all tid.

Tack för att du är kund hos oss. Tillsammans 
skapar vi trygghet och möjligheter för en 
hållbar framtid.

Anna Blom
VD, Länsförsäkringar Kalmar län

Ett seriöst 
och gediget 
hållbarhetsarbete 
som vi ska vara 
stolta över
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Mycket har hänt sedan Länsförsäkringar Kalmar län bildades 1840. Men grunden i det vi gör är 
samma nu som då: Vi finns här för att våra kunder ska ha ett så tryggt och bra liv som möjligt, 
men utan att det stjäl från framtiden. Vi kallar det omtanke. Vi delar alla på samma jord, och 
vårt mål är att alla ska kunna leva och bo här idag, imorgon och för all tid.

Försäkring, bank, fastighetsförmedling. Vår 
verksamhet och vårt erbjudande täcker 
in det mest grundläggande i människors 
livsresor. Vi är ett kundägt och lokalt bolag 
som genom vårt unika helhetserbjudande 
kan bidra till ett enkelt, tryggt och skadefritt 
liv för våra kunder i Kalmar län.

Kundägt och lokalt
Vi ägs av våra drygt 112 000 sakförsäk-
ringskunder. Det innebär, när vi lägger till 
våra övriga kunder, att sammanlagt nära 
130 000 personer i Kalmar län har gett oss 
förtroendet att bidra med trygghet och 
möjligheter till en hållbar framtid. Allt vi gör, 
gör vi för dem. Vi har inga riskkapitalister 
eller investerare i skatteparadis att göra 
nöjda, utan allt vi gör är för att kunderna 
ska känna sig trygga. Eftersom vi är ett 
ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av 
våra kunder går delar av vårt överskott 
direkt tillbaka till kunderna via återbäring. 
De senaste fem åren har vi delat ut ca 200 
miljoner i återbäring till våra kunder.

Här för länet – här för dig

Som en extra trygghet för både oss och våra 
kunder har vi stor nytta av vårt samarbete 
med Sveriges övriga länsförsäkringsbolag.
Länsförsäkring Kalmar län är ett av de 
23 lokala och självständiga bolag som 
samverkar genom det gemensamt ägda 
Länsförsäkringar AB, med dotterbolagen 
Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar 
Bank, Länsförsäkringar Fondliv och Läns-

försäkringar Liv. Vi har eget tillstånd att 
driva sakförsäkringsverksamhet, medan vi 
förmedlar livförsäkring åt Länsförsäkringar 
Fondliv, banktjänster och fondsparande 
till Länsförsäkringar Bank och djur- och 
grödaförsäkring till Agria. För de affärer vi 
förmedlar har vi ansvar för kundrelationer-

na, och för kunden blir det ingen skillnad 
om affären är lokal eller gemensam. 
 
Våra kunder är våra ägare
Länsförsäkringar Kalmar län är kundägt 
och det är genom fullmäktige som våra 
kunder har en unik möjlighet att påverka 
bolagets utveckling och framtid. Det högsta 
beslutande organet inom bolaget är bo-
lagsstämman, där fullmäktigeledamöterna 
företräder ägarna. På bolagsstämman utses 
varje år styrelsen, som i sin tur tillsätter VD. 
Vart tredje år väljer delägarna i respektive 
distrikt sina representanter. Totalt finns 52 
ledamöter fördelat på tolv distrikt i Kalmar 
län, där varje kommun utgör ett distrikt. 
Antalet fullmäktige är beroende på antalet 
försäkringstagare i respektive distrikt. 
Valmötena är öppna för alla försäkrings-
tagare i respektive distrikt. Kundträffarna 
med fullmäktigeval i Västervik, Vimmerby, 
Hultsfred, Oskarshamn genomfördes både 
fysiskt och digitalt i år.

Våra kunder  
är våra ägare
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Vision: Tillsammans skapar  
vi trygghet och möjligheter  

för en hållbar framtid. 

Affärsidé: Vi ska möta kundens 
behov inom bank, försäkring och 

fastighetsförmedling så att de får ett 
enkelt, tryggt och skadefritt liv.

Värderingar:  
Engagemang, tillit, öppenhet

Mål: Vi ska vara det 
ledande finansiella  

företaget i Kalmar län. 
Framgångsfaktorer:  

Nära, kundägda, långsiktiga

Kunder

Länsförsäkringar Kalmars  
organisation från 1 januari 2021.
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  Vår låneskyddsförsäkring Bo kvar ger 
dig och din familj ekonomisk trygghet 
om någon skulle bli arbetslös, sjuk eller 
avlida. Den är till för att ge andrum i 
svåra situationer och öka möjligheten att 
kunna bo kvar i ert hem. Pengarna går till 
dig och inte till banken, och du väljer själv 
om du vill använda dem till bolån eller an-
nat. Bo kvar är skapad efter hur livet ser 
ut, och gör inget undantag för psykisk 
ohälsa, som exempelvis utbrändhet. 

  I vår certifiering Säker gård och Säker 
hästverksamhet hjälper vi dig att hitta 
och rätta till brister som kan orsaka 
olyckor. Utbildningen ger dig kunskap 
om hur du kan arbeta skadeförebyg-
gande med din verksamhet och lär dig 
om brandskydd, miljöskydd, djurskydd, 
elsäkerhet och personskydd. Vi kommer 
till din gård och går igenom en checklista 
tillsammans med dig. När du har åtgärdat 
de brister vi eventuellt har hittat blir du 
godkänd som Säker gård eller Säker 
hästverksamhet. Då har du en trygg gård 
med mindre risk för skador och olyckor. 
Och får rabatt på din försäkringspremie! 

  I din lantbruksförsäkring ingår ett 
förmånligt återvinningsavtal – Återvin-
ningstjänsten. Den går ut på att vi hämtar 
kundens skrot och miljöfarligt avfall, ge-
nom vår miljöcertifierade avtalspartner. 
Vi tar hand om all dokumentation, betalar 

Bank
16,3 miljarder i volym.  

28 350 kunder.

Sak
245 783 st sakförsäkringar.  

112 307 kunder.

Liv
5,7 miljarder i förvaltat kapital.  

26 414 kunder.

Fastighets- 
förmedling
Sex bobutiker i länet,

totalerbjudande av förmedling, 
försäkring och bolån.

marknadsvärdet för ditt skrot och står 
för 80 procent av kostnaden för farligt 
avfall. Sedan 2008 har vi genomfört flera 
tusen hämtningar i länet, där landsbyg-
den tömts på många ton bekämpnings-
medel, spillolja, oljefilter, färgavfall, lysrör 
och lantbruksskrot. En lantbruksförsäk-
ring som bidrar till ett renare län! Under 
2021 har hela 69 ton farligt avfall och 274 
ton skrot samlats in.  

Kreditgivning som värnar hållbarhet
Länsförsäkringar Banks utlåning sker i Sve-
rige med god geografisk spridning, i svenska 
kronor och med privatpersoners bolån 
och små familjeägda lantbruk som främsta 
mottagare. Det gör att kreditgivningens 
affärsmodell har relativt låga hållbarhets- 
och kreditrisker när det gäller kreditgivning 
till företag. Vår kreditpolicy är grunden 
för kreditgivning, tydliggör kriterierna för 
acceptabel risk och identifierar områden 
med höga risker inom hållbarhet som kräver 
särskilda överväganden. Den ställer höga 
krav på kundernas återbetalningsförmåga 
och säkerheternas kvalitet. 

Kreditberedningsprocessen ger tillsammans 
med våra rådgivares goda kännedom om 
kunderna och den lokala marknaden goda 
förutsättningar för en utlåningsportfölj med 
hög kreditkvalitet.  

Vår övertygelse är att ett ansvarsfullt erbjudande inom bank, 
försäkring och pension bidrar till nöjda kunder, ett hållbart samhälle 
och en långsiktig lönsamhet. Vi anpassar hela tiden vårt erbjudande 
för att det ska vara tydligt att kunderna och hållbarhet är i centrum. 

Kunden och 
hållbarhet först!

Försäkringar som bidrar till ett hållbart samhälle
Både i de lyckligaste och de mest utsatta situationerna i livet finns vi där för att ge trygghet till 
våra kunder. Här är några exempel på hur vi bidrar till en trygg vardag och ett hållbart samhälle:
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Vår vision styr vårt hållbarhetsarbete utifrån våra värderingar: engagemang, 
tillit och öppenhet. Alla – från styrelse till enskilda medarbetare – har ansvar 
för att skapa trygghet och möjligheter för en hållbar framtid.

Hela vår affär bygger på hållbarhet, genom 
att bidra till ett enkelt, tryggt och skadefritt 
liv för våra kunder i Kalmar län. Den bästa 
skadan är den som aldrig inträffar – både för 
våra kunder, miljön och samhället i stort.

Vi är kundägda och finns nära dig när du 
behöver oss. Hållbarhet genomsyrar hela 
vår verksamhet – i det dagliga arbetet och 
på strategisk nivå, i mötet med kunden och i 
arbetskulturen.

Genom att ta ansvar för den miljömässiga, 
sociala och ekonomiska påverkan som vår 
verksamhet har på omvärlden kan vi ge ett 
ökat värde till kunderna och samtidigt bidra 
till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
Det gör vi genom att minimera vår negativa 
påverkan och maximera vår positiva påver-
kan. Att förebygga skador är en viktig del 
av detta. Vårt mål är att ta ledartröjan inom 
hållbarhet i Kalmar län. 

Våra ledningssystem för miljö och arbetsmil-
jö är viktiga verktyg i hållbarhetsstyrningen. 
Facklig samverkan inom arbetsmiljö sker 
genom månadsvisa möten med VD, HR-chef, 
ordförande och ledamot från fackorganisa-
tionen Forena. Det finns ett huvudskydds-
ombud i bolaget. Arbetsmiljökommittén 
träffas kvartalsvis och lyfter viktiga arbets-
miljöfrågor. HR-chefen ingår i företags-
ledningen. Styrelsen har det övergripande 

Hållbarhetsstyrning:

Med hållbarhet som 
affärsidé – för ett enkelt, 
tryggt och skadefritt liv

ansvaret. VD ansvarar för det praktiska 
hållbarhetsarbetet, vilket drivs och utvecklas 
av bolagets hållbarhetsansvarige. Hållbar-
hetsarbetet genomförs av alla ansvariga för 
de olika delarna i verksamheten. Varje chef 
har ansvar för att följa upp och efterleva de 
interna riktlinjerna, och alla medarbetare har 
ansvar att aktivt bidra till hållbarhetsarbetet 
inom sina arbetsområden. Som stöd i det lo-
kala förbättringsarbetet finns också utsedda 
hållbarhetsambassadörer. 

Så hanterar vi risker
Länsförsäkringar Kalmar län har arbetat 
med att bedöma och minimera olika typer 
av risker i 180 år. I takt med att samhället 
har förändrats har också riskerna föränd-
rats. Vi vill vara transparanta i vår risk-
bedömning och öppna med hur vi ser på 
hållbarhetsrisker. 

Lagen säger att vi ska skriva hållbarhetsrap-
port inom miljö och klimat, personal, sociala 
förhållanden, mänskliga rättigheter samt 
affärsetik och anti-korruption. 

I denna hållbarhetsrapport beskriver vi vilka 
risker vi har identifierat, hur vi hanterar dem 
och vilka aktiviteter eller förbättringar vi har 
gjort under året.

Länsförsäkringar tar tydlig ställning  
i hållbarhetsfrågor, bland annat genom 
internationella samarbeten. Länsförsäk-
ringar har bland annat undertecknat:

•  FN Global Compacts tio principer 
inom mänskliga rättigheter, arbets-
rätt, miljö och antikorruption

•  FN:s Principer för ansvarsfulla  
investeringar (PRI)

•  FN:s Principer för ansvarsfull 
bankverksamhet (PRB)

•  Principles for Sustainable  
Insurance (PSI)

•  Geneva Association’s  
Kyoto Statement

• Montreal Pledge
• CDP
• Hållbart värdeskapande
• ECPAT

Globalt engagemang
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Omvärldstrender
Att samhället kan förändras i snabb takt har 
vi verkligen erfarit det här året. ”Omvärlden 
och vi” är grunden för strategisk och taktisk 
planering inom Länsförsäkringsgruppen 
och beskriver trender som påverkar vår 
verksamhet. Åldrande befolkning, digitalise-
ring och klimatförändringar brukar vara de 
tre viktigaste som nämns. Här är ett antal 
omvärldstrender som vi bedömer påverkar 
vår verksamhet fram till 2030. I vår årliga 
affärsplanering utgår vi ifrån dessa när vi 

Vi finns inte till för vår egen skull. Utan våra intressenter – kunder, medarbetare, 
Länsförsäkringsgruppen, myndigheter, leverantörer, lokalsamhället med flera – 
är vi ingenting. Det är deras behov och förväntningar som ligger till grund för hur 
vi driver och utvecklar vår verksamhet.

Våra viktigaste 
hållbarhetsfrågor

Vi följer GRI (Global Reporting Initiative), 
vilket är en standard som vägleder oss i 
hur vi ska identifiera, prioritera, validera 
och rapportera våra viktigaste hållbar-
hetsfrågor. 

Under 2017 startades processen med 
en så kallad väsentlighetsanalys och 
intressentdialog. Med hjälp av omvärlds-
bevakning, branschanalys och nationella 
och internationella initiativ och standar-
der för hållbar utveckling tog vi fram ett 
underlag för arbetet. Genom workshops, 
med företagsledning och chefsgrupper 
under ledning av hållbarhetsansvarig, 
identifierade vi intressentgrupper. Detta 
arbete har setts över under 2021 och ny 
intressentdialog är gjord. 

De olika intressentgrupperna, metod, kanal och viktiga frågor som framkom:  

Intressentgrupp Metod och kanal Viktiga frågor

Kunder och ägare Kundundersökningar,  
ungdomslyssning, 
speciellt riktad enkät via 
fullmäktige, kundträffar, 
befintliga kanaler

Sysselsättning, skadeförebyggan-
de verksamhet, tillgång till vatten, 
trygghet i samhället, tillgänglighet 
fysiskt och digitalt, ekonomiskt 
resultat, klimatförändringar

Medarbetare Medarbetarundersökning, 
speciellt riktad enkät, 
intervjuer

Arbetsmiljö, arbetsbelastning, 
friskvård, lika möjligheter

Länsförsäkringsgruppen Befintliga kanaler Varumärke, gemensamma arbets-
sätt, lagefterlevnad, Fokus på att 
bidra till FNs globala mål där 3, 8, 10, 
12 ,13 och 16 är prioriterade mål.

Myndigheter  
och kommuner

Intervjuer, befintliga 
kanaler

Lagefterlevnad, klimatfrågan, 
samhällsengagemang.

Avtalspartners och 
leverantörer

Träffar,  
speciellt riktad enkät 

Kundupplevelse, hälsa och 
säkerhet

Närsamhälle och media Befintliga kanaler Samverkan, skadeförebyggande 
arbete, och sponsring av lokala 
föreningslivet

sätter mål och aktiviteter på respektive 
affärsområde. Utifrån kvalitativ utvärdering 
framkom följande framväxande affärsrisker 
och som bedömdes vara mest betydande 
för bolaget:
• Omställningsrisk – Digital transformation 

och ändrat kundbeteende
• Klimatrelaterade försäkringsskador
• Ökad frekvens och storlek av skador

Omvärldstrender Förändringar i omvärlden som kommer att ha påverkan på bank- och försäkringsverksamheten fram till år 2030.
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Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalysen är gjord utifrån 
bolagets förutsättningar att påverka, vår 
affär och de krav och förväntningar som 
intressenter har på oss som stor aktör i 
länet. Analysen resulterade i sex väsentliga 
hållbarhetsfrågor för Länsförsäkringar 
Kalmar län:

• Trovärdig partner
• Attraktiv arbetsgivare
• Långsiktiga kundrelationer
• Skadeförebyggande verksamhet
• Långsiktigt miljöansvar
• Ansvarsfull samhällsaktör.

I vår analys utgick vi från kundnytta, vad vi 
som bolag gör och varför vi gör det, och i 
vilken grad det bidrar till en hållbar utveck-
ling. Dessa utgångspunkter var nödvändiga 
för att kunna avgränsa innehållet i de sex 
fokusområdena, och för att kunna definiera 
vad hållbarhetsrapporten ska innehålla. Vi 
har tagit stor hänsyn till intressenternas 
krav och förväntningar genom löpande 
intressentdialog.

De väsentliga hållbarhetsfrågorna påverkar 
oss både inom och utanför organisationen. 
Internt handlar det främst om att värna 
långsiktiga kundrelationer och att se till att 
vi har god kompetens nu och i framtiden 
genom att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Flera av frågorna påverkar både inom och 
utanför organisationen. Att vara en trovär-
dig partner handlar om hur vi som bolag 

agerar mot avtalspartners och andra. Även 
långsiktigt miljöansvar och skadeförebyg-
gande verksamhet har påverkan både i och 
utanför bolaget.

Den enda hållbarhetsfråga som har direkt 
påverkan främst utanför organisationen är 
ansvarsfull samhällsaktör, där vårt sam-
hällsengagemang samlas. 

Omvärldstrender

Länsförsäkringar  |  Omvärldstrender 4

§ Datadriven affärsutveckling i fokus.

§ Nytt aktörslandskap och nya affärslogiker.
§ Tjänstefiering: Allt blir tjänster.
§ Hållbarhetsaspekter får ökad affärsbetydelse.
§ Fordonsbranschen i stark förändring.

Affärslandskap Samhälle Teknikutveckling

§ Ökad oro och osäkerhet i internationell politik 
och ekonomi.

§ Ökad press på välfärden och det offentligas 
resurser.

§ Förtätningen mot större städer fortsätter.
§ Ökad polarisering.

§ Brottslighet och kriminalitet ändrar karaktär.
§ Klimatet förändras.
§ Fortsatt hög regleringstakt.

§ Ett allt mer uppkopplat samhälle.

§ Datorer utför mänskliga förmågor.
§ Genteknik och biometri går framåt.
§ Ökat fokus på säkerhet och dataintegritet.

Människa och kund Media Arbetsmarknad och arbetsliv

§ Mental hälsa i fokus.
§ Från slösa till spara.
§ Ökade krav på kundupplevelse.
§ Livsstilar, livsval och subkulturer definierar 

målgrupperna.

§ Medielandskap i förändring.
§ Ökad transparens.

§ Rätt kompetens i ett förändrat arbetsliv.
§ Nya former för arbete och anställning.

Förändringar i omvärlden som kommer att ha påverkan på bank- och försäkringsverksamhet fram till 2030.

Ansvarsfull
samhällsaktör

Långsiktiga 
kundrelationer

Långsiktigt 
miljöansvar

Trovärdig 
  partner

Skadeföre- 
  byggande 
   verksamhet

    Attraktiv 
arbetsgivare

Tillsammans 
skapar vi trygghet 
och möjligheter för 
en hållbar framtid
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I vår bransch är förtroende och trovärdighet avgörande och affärskritiskt. För att 
förtjäna våra kunders förtroende ser vi bland annat till att vara transparenta i hur vi 
hanterar olika risker för bolaget, och genom att visa hur vi arbetar med hållbarhet 
ihop med våra leverantörer.

Att skapa ömsesidigt förtroende och 
trovärdighet i partnerskap genomsyrar hela 
vår verksamhet. Genom att vara transpa-
renta med hur vi arbetar minimerar vi olika 
hållbarhetsrisker. Under 2021 har vi haft 
fokus på att se över och uppdatera våra 
styrdokument kring inköp och upphand-
ling utifrån hållbarhetsaspekterna. Vi har 
också tagit fram nya mål och arbetssätt 
som bidrar till en mer cirkulär och hållbar 
skadereglering för exempelvis elektronik 
och bilglasrutor.

Leverantörer och avtalspartners
Om vi ska kunna leverera trygghet och möj-
ligheter i form av försäkringar, banktjänster 
och fastighetsförmedling är vi beroende 
av våra leverantörer, entreprenörer och 
avtalspartners. Entreprenörer inom bygg 
och motor, partners inom resetjänster 
och lokalvård, lokala tryckerier och byråer, 
tjänster via LFAB med mera gör att vi kan 
uppfylla vårt uppdrag.

Vi har fortsatt vårt arbete för att se till att 
våra inköp och upphandlingar uppfyller 
högre krav utifrån social och ekologisk 
hållbarhet, och vi tar allt större hänsyn 
till hållbarhetsaspekter när vi väljer vilka 
partners vi ingår avtal med.

Så långt det är möjligt arbetar vi med 
lokala entreprenörer och avtalspartners. 

Antal utredda  
ärenden

Helt eller  
delvis stoppade 

utbetalningar

2021 326 9,4 MKr

2020 274 9,8 MKr

2019 157 8,2 Mkr

2018 175 7,2 Mkr

2017 115 4 Mkr

2016 76 3,4 Mkr

2015 89 3 Mkr

2014 92 2,3 Mkr

Trovärdig partner: 

Transparens i hela kedjan 
skapar trovärdighet

Som stor aktör i länet är det självklart för 
oss att gynna den lokala och regionala 
sysselsättningen. Det är ett sätt att bidra 
till ett livskraftigt län och ett levande, lokalt 
företagsklimat.

Uppförandekod
Vår uppförandekod för avtalspartners är 
baserad på FN:s Global Compact och andra 
internationella ramverk och riktlinjer, till-
sammans med vårt eget ställningstagande 
som bolag och vad vi förväntar oss när det 
gäller mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, 
personalfrågor, miljö, antikorruption och 
affärsetik. Uppförandekoden uppdaterades 
under 2021 genom bland annat krav på 
visselblåsningsrutin. 

Motverka försäkringsbedrägerier
Enligt Svensk försäkring är 5–10 procent 
av de ersättningar för skada försäkrings-
bolagen betalar ut till sina kunder orsakade 
av försäkringsbedrägerier. För vårt bolag 
motsvarar det cirka 30–60 miljoner kronor 
per år. Bedrägerierna är tredubblade på 10 
år och 50 % av dem sker via internet. 
Vårt bolag har två utredare som arbetar 
heltid med att utreda de ärenden där vi har 
anledning att misstänka bedrägerier och 
satsningen har gett en tydlig effekt. Under 
2021 utredde de totalt 326 ärenden, och 
stoppade helt eller delvis utbetalningar till 
ett värde av cirka 9,4 miljoner kronor. 

Mkr

Under 2021 återställde vi skador för en halv 
miljard kronor – majoriteteten genom lokala 
entreprenörer i Kalmar län.
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Vilka risker är förknippade med området?
Penningtvätt, finansiering av brottslig 
verksamhet, intressekonflikter, använ-
dande av kurspåverkande information och 
korruption är risker för alla bolag i finans- 
och försäkringsbranschen. Finans- och 
försäkringsbranschen lyder under strikta 
regler och lagkrav som syftar till att för-
hindra dessa risker. Som lokalt bolag med 
lokal närvaro och förankring kan för stort 
personberoende uppstå, vilket kan leda till 
sämre upphandlingar och för stora rabatter 
vid införsäkring.

Hur hanterar vi riskerna?
Det är affärskritiskt att ha en god re-
gelefterlevnad och på bästa möjliga sätt 
förhindra att verksamheten utnyttjas för 
korruption, bedrägerier, penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Inom bolaget 
bedrivs ett omfattande arbete för att 
begränsa dessa risker. Vägledande styr-
dokument är bland annat etiska riktlinjer, 
policy för anställdas egna affärer, policy för 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism, riktlinjer för identifiering och 
hantering av intressekonflikter och policy 
mot otillåtna förmåner.

Genom att vi bland annat har god känne-
dom om kunderna och genom aktiv över-
vakning och rapportering av transaktioner 

arbetar vi systematiskt för att minska risk 
för penningtvätt, finansiering av terrorism 
och bedrägerier, såsom exempelvis kort-
bedrägerier. En företagsövergripande risk-
bedömning görs minst en gång per år och 
är grunden för det riskbaserade arbetssätt 
som bedrivs. Compliance övervakar och 
kontrollerar dess efterlevnad. När nya 
produkter, tjänster eller distributionskana-
ler introduceras samt vid omorganisationer 
görs en ny riskbedömning i enlighet med 
bolagets process för NPAP. Ett gemensamt 
system finns inom Länsförsäkringsgruppen 
för avvikelserapportering och det genom-
förs en mängd kontroller i verksamheten 
för att garantera en god kvalitet. 

Länsförsäkringar Kalmar län tar avstånd 
från all form av korruption och otillåtna 
förmåner, vilket tydliggörs i etiska riktlinjer 
och i policy mot otillbörliga förmåner. 
Institutet Mot Mutors (IMM) rekommen-
dation om hur gåvor, belöningar och andra 
förmåner i näringslivet får användas är en 
del av policyn mot otillbörliga förmåner. 
Det övergripande syftet med bolagets 
antikorruptionsarbete är att vägleda 
medarbetarna i hur de undviker att ge och 
ta emot gåvor och representation som kan 
väcka misstanke om att syftet är för privat 
vinning eller för att främja tredje mans 
intresse. 

För att motverka, stoppa brott eller miss-
tanke om brott i verksamheten eller nära 
verksamheten, finns en visselblåsningsrutin 
tillgänglig för anställda, kunder, samarbets-
partners och andra knutna till verksam-
heten. Den som anmäler har rätt att vara 
anonym och inte utsättas för repressalier 
på grund av sin anmälan. Visselblåsnings-
rutinen ska ses som ett alternativ till övriga 
rapporteringsvägar.

Vilka aktiviteter/förbättringsområden  
har skett under året?
Under 2021 uppdaterades Uppförandekoden 
och harmoniserar med den som finns på 
LFAB. Arbete är gjort för att skapa förutsätt-
ningar för fullständig anonymitet i vissel-
blåsningsrutinen och eventuella ärenden går 
till systerbolaget Länsförsäkringar Gotland. 
Under året har inga visselblåsningsärenden 
inkommit.

Arbete pågår för att implementera kom-
mande lagstiftning, exempelvis Solvens 
2020-översynen, förändringar avseende 
taxonomin, produktgodkännandeprocessen 
osv.

Vilka risker är förknippade med området?
Respekt för mänskliga rättigheter och 
företags skyldighet att respektera dessa och 
förhindra brott mot mänskliga rättigheter 
är ett grundläggande ställningstagande för 
Länsförsäkringar Kalmar län. För bolaget 
finns det primärt tre risker kopplade till 
området: en finansiell risk genom de bolag 
som vi har investerat i och en varumärkesrisk 
kopplat till detta, samt slutligen en risk att 
avtalspartners och underleverantörer inte 
lever upp till kravet på respekt för mänskliga 
rättigheter och bristande uppföljning och 
kontroll på området.

Hur hanterar vi riskerna?
Uppförandekoden för avtalspartners grundar 
sig på FN Global Compact och internationella 
konventioner avseende respekt för mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, arbetsmiljö, sociala 
förhållanden, miljö och antikorruption. En 
omfattande och djupgående screening av 
bolagets investeringsportfölj görs för att 
upptäcka hållbarhetsrisker, bland annat 
kopplat till brott mot mänskliga rättigheter. 
Samtliga av bolagets avtalsleverantörer fyller 
i en självskattningsenkät kopplat till Uppfö-
randekoden där de bland annat beskriver sitt 
miljöarbete samt hur de säkerställer respekt 

för mänskliga rättigheter i sin och sina un-
derleverantörers verksamhet.

Samtliga av bolagets policies och riktlinjer 
revideras årligen av styrelsen, VD, företags-
ledning eller ansvarig chef.

Vilka aktiviteter/förbättringsområden 
har skett under året?
Antagit Länsförsäkringsgruppens policy 
för ansvarsfulla investeringar. Infört nya 
mål och nyckeltal kopplat till ansvarsfull 
kapitalförvaltning för att säkerställa bättre 
styrning och uppföljning.

Hur hanterar vi affärsetiska risker och korruption

Hur vi hanterar risker relaterade till  
respekt av mänskliga rättigheter 
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Medarbetarna är vår viktigaste tillgång, och det är deras engagemang, kompetens och 
vilja till utveckling som gör oss konkurrenskraftiga med nöjda kunder. 
För att vi ska fortsätta ha de bästa medarbetarna behöver vi vårda vårt rykte som en 
attraktiv arbetsplats. Det gör vi genom att satsa ordentligt på en bra arbetsmiljö.

Allt pekar på att den största utmaningen för 
framtidens arbetsplatser kommer att vara 
dragkampen om kompetens. Därför är det 
viktigt att vi är en attraktiv arbetsplats. 

För oss innebär det att vi arbetar med social 
hållbarhet även inom bolaget, där målet är 
en jämlik arbetsplats där medarbetarna mår 
bra och utvecklas. Detta mäter vi genom 
olika undersökningar och nyckeltal för 
friskvård, arbetsmiljö och prestationsupp-
följning.

Temperaturmätning
Våra värderingar är engagemang, tillit och 
öppenhet. De speglar vilket typ av företags-
kultur vi har och vill fortsätta ha i framtiden. 
Alla våra medarbetare ska känna fysisk 
och psykosocial trygghet i sin arbetsmiljö. 
Under delar av 2020 och 2021 genomfördes 
månadsvisa temperaturmätningar för att 
undersöka hur medarbetarna upplever sin 
arbetssituation. Det arbetet har därefter 
utvärderats och framöver gör vi en årlig 
medarbetarundersökning. I våra tempera-
turmätningar ställer vi allmänna frågor om 
arbetssituationen, arbetsmiljö och utveck-
lingsmöjligheter samt mäter hur pass vi kan 
rekommendera vårt bolag till andra (eNPS). 
På så sätt fångar vi upp fler hållbarhets-
aspekter. Vi är väldigt stolta över vårt stora 
medarbetarengagemang.

Attraktiv arbetsgivare: 

Medarbetarna – vår 
viktigaste tillgång

Uppföljning och prestation
Vi lägger ner mycket jobb på att förebygga 
ohälsa på arbetsplatsen. Alla medarbetare 
har varje år en så kallad UPP-dialog, med 
fokus på utveckling, prestation och indivi-
duella mål. Den följs upp genom medarbe-
tarsamtal varje månad.

Nära ledarskap
Vi tror att chefer som är nära sina med-
arbetare har lättare att förebygga ohälsa. 
Därför är vi måna om att inte ha för många 
medarbetare per chef. Under 2021 hade vi 
i genomsnitt 10,7 medarbetare per chef, 
vilket är en ökning från året innan.  

Friskvård
Vi satsar på friskvård för att förebygga 
ohälsa hos medarbetarna, och på så sätt öka 
förutsättningarna för att utvecklas, prestera 
och må bra. 

Bland annat erbjuder vi:
• Regelbundna hälsoundersökningar 
• Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring 

med rådgivning, samtalsstöd och före-
byggande hälsotjänster

• Friskvårdsbidrag
• Friskvårdstimme under arbetstid
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Antal medarbetare per chef
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Vi är med i topp 100 bland Sveriges mest attraktiva 
arbetsgivare när akademiker inom ekonomi och 
juridik får säga sitt.
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Satsning på friskvård ger låg sjukfrånvaro
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Könsfördelning, antal

Ålder

Anställda

   Kvinnor        Män

   Kvinnor        Män

   Kvinnor    

   Män

Antal medarbetare som  
rekryterats externt under året

10,7 medarbetare per  
chef för 2021.

14 tillsvidareanställda har  
rekryterats under året. 

15 tillsvidareanställda har  
slutat under året. 

2,8% sjukfrånvaro  
under året. 206 tillsvidareanställda totalt under 2021 

varav 114 kvinnor och 92 män.
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Åldersintervall alla medarbetare Åldersintervall chefer Medelålder

Chef
Kvinna 42,2 år
Man 47,7 år
Totalt: 45,2 år 

Anställd
Kvinna 42,8 år
Man 45,5 år
Totalt: 44,0 år

Antal

≈ 45,2 år

≈ 44,0 år

Företagsledning

En kvinnlig VD

Avdelningschefer Gruppchefer Styrelse

4

7 3

5

2

4

84

Fullmäktige bestod 2021 av totalt av 52 personer, 
varav 27 kvinnor och 25 män
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Vilka risker är förknippade med området?
Det har varit ännu ett extraordinärt år un-
der pandemins så kallade andra och tredje 
våg, inte minst för våra medarbetare. Vi har 
noga bevakat och följt Folkhälsomyndig-
hetens riktlinjer och allmänna råd för att 
begränsa smittspridning både för medarbe-
tarna och våra kunder vilket har inneburit 
förändrade rutiner och arbetssätt i både 
stort som smått. 

Medarbetarna är bolagets viktigaste resurs 
med olika specialist- och yrkeskompetenser 
och helt avgörande för att driva och utveck-
la verksamheten. Att inte kunna rekrytera 
och behålla personal utgör en risk för 
verksamheten och dess framtida kompe-
tensförsörjning. Att ha en arbetsplats som 
bidrar till fysisk eller psykosocial ohälsa 
utgör också en risk för verksamheten. Om 
bolaget inte uppnår mål inom jämlikhet 
uppstår en risk att inte kunna attrahera och 
bibehålla kompetenta medarbetare, vilket 
kan få en negativ påverkan på bolagets 
utveckling och varumärke. Jämlikhet, kom-
petensutveckling och lärande, arbetsmiljö, 
hälsa samt trivsel är viktigt för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och minska personal-
relaterade risker så som sjukskrivningar. 

Hur hanterar vi riskerna?
Jämlikhetspolicyn, arbetsmiljöpolicyn, 
lönepolicyn, HR-policyn och jämlikhets-

Hur hanterar vi personalrelaterade risker

planen utgör grunden för Länsförsäkringar 
Kalmar läns arbete med personalrelaterade 
frågor. I jämlikhetspolicy- och plan beskrivs 
hur bolaget arbetar med jämlikhet och 
mångfald, diskrimineringslagstiftningen 
samt mål och handlingsplaner. En lönekart-
läggning görs årligen för att säkerställa att 
ingen könsdiskriminering föreligger för lika 
befattningar. Uppföljning av den organi-
satoriska och sociala arbetsmiljön görs 
regelbundet i syfte att motverka stress och 
arbetsbelastning. I temperaturmätningarna 
och i medarbetarsamtal följs de anställdas 
arbetssituation upp. Alla anställda har en 
sjukvårdsförsäkring där sjukvårdsråd-
givning, samtalsstöd och förebyggande 
hälsotjänster ingår. Samtliga policies och 
riktlinjer revideras årligen av styrelsen, VD, 
företagsledning eller ansvarig chef.

Vilka aktiviteter/förbättringsområden  
har skett under året?
Vi har tagit flera digitala kliv som ska 
effektivisera våra arbetssätt, exempelvis 
upphandling av ett nytt HR-system för hela 
Länsförsäkringsgruppen vilket har imple-
menterats under 2021. 
Under året har vi fortsatt att arbeta uti-
från kompetensbaserad rekrytering och 
utbildning för chefer har genomförts under 
2021. Sista delen av året har handlat om att 
utarbeta en uppdaterad medarbetarprofil 
med fokus på självledarskap och medarbe-

tarskap som vi tror är en framgångsfaktor 
för att rusta våra medarbetare för det nya 
normala och bidra till att varje medarbetare 
når sin fulla potential i sin yrkesroll. Den nya 
medarbetarmodellen kommer att lanseras 
under 2022 då medarbetarna kommer få 
verktyg och träning i självledarskap och 
medarbetarskap.

Under 2021 har bolagets 18 hållbarhetsam-
bassadörer träffats kvartalsvis, med syfte 
att stötta i det lokala förbättringsarbetet 
inom hållbarhet samt hjälpa till att kommu-
nicera hållbarhetsarbetet både internt och 
externt.  

Flera aktiviteter som främjar rörelse och 
motion har vidtagits, bland annat websända 
motionspass via företagets kamrat- och 
idrottsförening och motionstävling. Men 
jämfört med andra år har pandemin begrän-
sat möjligheten till att genomföra vissa lopp 
och personalaktiviteter. 
Det har skett en del väsentliga organisa-
tionsförändringar inom Bank, Ekonomi och 
Compliance under året. En Informationssä-
kerhetsansvarig har utsetts i bolaget. 

Effekterna av pandemin bedöms ha han-
terats väl och verksamheten har kunnat 
fortlöpa med god kontinuitet utan väsentlig 
påverkan. 



22 Länsförsäkringar Kalmar län 2021

Nöjda kunder och god lönsamhet går 
hand i hand. Särskilt i ett kundägt 
bolag som Länsförsäkringar Kalmar län. 
Genom att finnas nära kunderna, erbjuda 
unika kundupplevelser och engagerade 
medarbetare bygger vi långsiktiga relationer 
som gör oss konkurrenskraftiga.

Långsiktiga kundrelationer:

Nöjda kunder ger 
god lönsamhet

Vi tror på unika kundupplevelser
Vi har ett ansvar mot kunderna och ägarna att bedriva vår 
affär med långsiktigt god utveckling. Lönsamhet och långsik-
tiga kundrelationer är därför beroende av varandra.

Vi finns där våra kunder finns. Med sex lokalkontor runtom i 
länet och ständig digital utveckling erbjuder vi stor tillgäng-
lighet, både fysiskt och digitalt. Detta har dock påverkats av 
pandemin vilket har inneburit att obokade kundbesök be-
gränsats men vi har omfördelat resurser och ökat tillgänglig-
heten i digitala kanaler.

Vår unika bredd med bank, försäkring och fastighetsförmed-
ling gör att vi följer våra kunder genom många av livets stora 
händelser. Och med kunniga och engagerade medarbetare 
arbetar vi på att ständigt förbättra kundupplevelsen. Hela 
världen i stort och Sverige, liksom många branscher är i 
omställning. Så även vi och vårt bolag. Kundernas beteenden 
förändrar sig, det dom efterfrågar förändrar sig och deras 
behov förändrar sig. Det är viktigt att vi rustar oss för att 
fånga de möjligheter som det ger och tar utmaningen att 
utveckla vårt bolag, vårt erbjudande, vår affär och vår kom-
petens, för att möta detta, för att fortsätta skapa trygghet 
och möjligheter, för att bidra till att kunderna får ett enkelt 
och skadefritt liv. 

Den samlade kunskapen hos våra medarbetare är stor. 
Många kunder är inte medvetna om vilka risker som finns 
kring till exempel att äga ett hem. Vi ser till att de har rätt 
försäkringsskydd, ger förslag på hur de undviker skador och 
gör hemmet tryggt, och ger ekonomisk rådgivning så att de 
kan ta välgrundade beslut kring sina finanser. Det är vårt sätt 
att bygga ansvarsfulla kundrelationer.
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NPS2021
Net promoter score (NPS) är ett mått på 
lojalitet. Det visar antal ambassadörer i 
förhållande till antal skeptiker, baserat på 
hur benägna de är att rekommendera oss 
till andra. Vi ställer frågan: ”Hur sanno-
likt är det att du skulle rekommendera 
oss till en vän eller kollega? Skala 1–10 
där 10 är bäst. Ett värde över 50 bedöms 
som mycket bra och mycket ovanligt.

Marknadtäckning (%) 2021

Villahemförsäkring 64

Lantbruksföretag 56

Företag - bygg 52

Företag - tillverkning 57

Företag - tjänsteföretag 39

Personbilsförsäkring 47
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Net promoter score

Målvärde: 53

Styrkan i varumärket
Styrkan i Länsförsäkringars varumärke är re-
sultatet av ett varumärkes- och värderings-
arbete som varit konsekvent och långsiktigt. 
Varumärket är ett sätt att leva och uppträda 
i kontakt med kunderna och med det lokala 
samhället i övrigt. Varumärket är fortsatt 
mycket starkt i relation till konkurrenter-
nas inom branschen för bank, försäkring 
och pension. Länsförsäkringar har också 
under många år legat högt upp när Svenskt 
Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna 
är med sin bank, sitt försäkringsbolag och sin 
fastighetsförmedling. Under 2020 och 2021 
har trenden varit vikande inom några områ-
den, där vi tappar i kundnöjdhet inom service 
och digitalisering. Insikten om behovet att 
förflytta våra digitala tjänster är tydligt 
uttalad i den gemensamma marknadsplanen 

och nu pågår en rad förflyttningar för att 
förbättra våra tjänster inom just kundmötet. 
Och det är ju så att kundnöjdhet är ett av 
våra viktigaste nyckeltal. Det hänger ihop 
med både unika kundupplevelser och med 
lojalitet. En viktig del av att bli och vara det 
ledande finansiella företaget i Kalmar län. 
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Att hjälpa våra kunder att undvika skador är en del av vår kärnverksamhet, och en grundläggande 
hållbarhetsaktivitet som skapar värde på flera sätt. Det håller både nere skadekostnaden för våra 
ägare och gör gott för miljön genom att vi sparar på resurserna.

Vi arbetar skadeförebyggande med både 
privat-, företags- och lantbrukskunder, och 
inom framförallt: brand, vatten, inbrott, 
trafik och naturskador. 

På så sätt gör vi gott för våra kunder och 
ägare på flera sätt. Vi förebygger skador 
på människor, djur, egendom, skog och 
mark. Vi lägger stora resurser på att arbeta 
skadeförebyggande, och tar fram metoder 
och standarder för att skapa effektiva och 
hållbara skadereparationer. Allt detta bidrar 
till mer cirkulär skadereglering med mindre 
avfall och transporter, och att det går åt 
mindre energi och material vid skadehän-
delser, återställande och reparation.

Cirkulär och hållbar skadereglering
Glasskador har tredubblats de senaste 20 
åren enligt Svensk Försäkring och Läns-
försäkringar Kalmar län har startat upp ett 
projekt för att få kunderna att laga glasrutan 

Skadeförebyggande verksamhet:

Så hjälper vi kunderna 
att slippa skador

Så här skapar vi trygghet för våra kunder  
och hjälper dem att undvika skada:

233 st
Förbesiktningar av lantbruksvillor  
för säkrare lantbruk

4 142 st
Gårdsbesiktningar för säkrare lantbruk

5 st
Utbildningar i Säker gård för  
säkrare lantbruk

Aktiviteter riktade till företag & lantbruk:

90 st (i snitt)
Elrevisioner tillsammans  
med Elektriska nämnden  
för att minska olyckor

128 st
Besiktningar av solceller  
för att minska olyckor

istället för att ersätta med en ny. Det är mer 
hållbart att laga rutan istället för att byta ut 
med tanke på miljöpåverkan och därför bju-
der vi på självrisken när rutorna lagas istället 
för att bytas ut. Men det är också en viktig 
ekonomisk fråga eftersom medelkostnaden 
för glasskador har ökat med 33 % de sista  
7 åren samtidigt som antalet skador har ökat 
med 25 %. 

Vidare har vi ett stort hållbarhetsfokus när 
det gäller användning av begagnade delar i 
samband med bilreparationer. Detta är ett 
viktigt hållbarhetsmål som vi följer noggrant 
varje månad och som vi har satt som mål för 
våra avtalsverkstäder. Alla våra avtalsentre-
prenörer och de företag som utför skadere-
perationer åt oss ska aktivt arbeta utifrån de 
mål som finns överenskomna och angivna i 
våra riktlinjer för hållbarhetskrav i samband 
med skadeupphandling. 

När det gäller byggskador har vi avtal med 
rivningsentreprenörer för att öka källsor-
teringen och återanvändning av rivnings-
material men har också lagt stort fokus på 
sanering och lagning. 

Trygghetsbesök
Sedan 2020 utför vi trygghetsbesök, ska-
dedjursbekämpning och skadebesiktning i 
egen regi. Det stärker oss i vår ambition att på 
egen hand kunna fylla våra kundmöten med 
mervärde för kunderna. En satsning som ger 
oss ännu större möjligheter att hjälpa kunder-
na till ett enkelt, tryggt och skadefritt liv, vilket 
ligger helt i linje med vår affärsidé. 

494 ton 
farligt avfall och 2000 ton lantbruks- 
skrot har totalt samlats in sedan 2011
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Aktiviteter riktade till privatpersoner

1 133 st
Trygghetsbesök/ trygghetssamtal
Varje besök innehåller en bred genomgång av 
skadeförebyggande åtgärder kopplat till brand 
och vatten mm

Trafiksäkerhet
Utdelning av isskrapor, reflexer och stenskotts-
plåster till såväl kunder som förbipasserande 
utanför kontoren i Nybro, Kalmar, Vimmerby, 
Västervik och Oskarshamn 

1 246 st
Läckagemätningar av skorstenar för att 
upptäcka allvarliga risker för brand

29 st
Installerade vattenfelsbrytare för att 
förebygga vattenskador
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Risk för naturskador ökar
Vi ser redan nu hur globala klimatförändringar får lokala konsekven-
ser i form av flera extrema väderhändelser. Risken för skyfall, höga 
vattenflöden, storm, torka, låga grundvattennivåer och värmebölja 
ökar. Vi vet sedan tidigare att naturskador kostar mycket och ska-
destatistiken visar att de blir fler och fler. 

Att vi har ett skadeförebyggande område som heter Naturskador är 
för att kunna jobba förebyggande kring klimatförändringarna och 
hur vi ska försäkra när klimatet förändras, både för kunderna och 
samhället i stort. Vi jobbar internt, inom Länsförsäkringsgruppen 
och med externa samarbetsparter som Länsstyrelsen och kommuner.

Naturskador som översvämning är inte alltid längre plötsliga och 
oförutsedda, och syftet med vårt arbete är att enskilda fastig-
hetsägare inte ska drabbas lika hårt i framtiden. Som kundägt och 
ömsesidigt försäkringsbolag har vi ett ansvar att se till kollektivet 
– nuvarande kunder riskerar att drabbas om vi försäkrar nya fastig-
heter i områden som bedöms som olämpliga. I befintlig bebyggelse 
arbetar vi aktivt med förebyggande information till kunder och 
potentiella kunder i form av skadeförebyggande insatser och råd till 
fastighetsägare.

Under 2021 fortsatte vi vår informationskampanj om 
lokala klimatförändringar tillsammans med Länsstyrelsen 
i Kalmar. Kampanjen #klimatklokatips.se riktar sig till 
fastighetsägare och varvar klimatfakta med tips och råd 
vid extrema väderhändelser. Vi vill sprida kunskap om nya 
risker och ge tips om hur fastighetsägarna bäst undviker 
skador orsakade av klimatförändringar. 

En genomsnittlig vattenskada i ett hem orsa- 
kar ett koldioxidutsläpp på runt 300 kilo. 80 kilo 
kommer från transporter, 10 kilo från avfukt-
ning och 210 kilo från tillverkning och omhän-
dertagande av material. Det går att undvika 
vattenskador genom att välja rätt material och 
att installera indikatorer som visar läckage i tid. 
Den som ser till att regelbundet underhålla kök, 
badrum, varmvattenberedare och andra ställen 
där det finns vatten sparar både pengar och 
minskar risken för vattenskador.

En villabrand ger i genomsnitt ett koldioxidutsläpp på 
25 ton. Det motsvarar 12 500 mil med en bensindriven 
bil. Bränder orsakar också andra kemiska utsläpp, när 
släckvattnet rinner ut i sjöar och vattendrag följer det 
med kemikalier. För att brandsanera ett hus går det åt 
mycket energi och kvar blir stora mängder avfall. För att 
återställa huset krävs nya eller återvunna naturresurser 
som dessutom ska transporteras och sättas på plats. 

Många bränder startar i elektronisk utrustning som 
överhettas. Flera av våra skadeförebyggande råd leder 
också till energibesparing.
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Hållbarhet har ända sedan vi startade varit grunden i hela vår affärsidé. Nu är det viktigare än någonsin 
att alla hjälps åt för att stoppa de klimatförändringar och miljöförstöringar som utmanar mänskligheten. 
Därför arbetar vi långsiktigt för att minska miljöpåverkan, både hos oss som bolag och i regionen.

Som tjänstebolag är vår egen direkta påver-
kan på miljön relativt begränsad. Men det 
betyder inte att vi inte kan göra mer. För att 
minska vår egen miljöpåverkan och bidra till 
positiva miljöeffekter fastställer företags-
ledningen varje år miljömål för verksam-
heten vilka följs upp halvårsvis. Sedan 2003 
är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001, 
vilket vi är stolta över. 

Skadeförebyggande verksamhet
Den bästa skadan är den som aldrig inträffar 
– både för våra kunder och för miljön. En 
genomsnittlig vattenskada ger upphov 
till utsläpp på 300 kilo koldioxid och en 
nerbrunnen villa släpper ut 25 ton koldioxid. 
En del av vårt miljöarbete består därför av 
att vi ger rabatt på vattenfelsbrytare och 
mäter läckage i skorstenar. Under 2021 har 
vi besiktigat ca 1246 skorstenar i Kalmar län 
och därmed hjälpt våra kunder att upptäcka 
allvarliga brandrisker. 

Långsiktigt miljöansvar:

Ansvarsfulla investeringar 
och kapitalförvaltning

Ansvarsfull kapitalförvaltning
För att kunna utvecklas långsiktigt är god 
affärsetik och socialt och miljömässigt 
ansvarstagande förutsättningar. Det är 
utgångspunkten när vi förvaltar vårt kapital, 
och i vår investeringsprocess. I vår portfölj 
vill vi bara ha bolag som hanterar risker 
kring affärsetik, miljö och sociala frågor på 
ett ansvarsfullt sätt. Välskötta bolag är en 
bättre investering på lång sikt.

Det övergripande målet med vår kapital-
förvaltning är att se till att vi alltid kan 
fullfölja våra åtaganden mot försäkringsta-
garna. Förvaltningens mål är alltid en stabil 
avkastning över tid, med balanserade risker. 
Det är vår utgångspunkt när vi investerar, 
och därför strukturerar vi förvaltningen för 
att så långt det är möjligt främja en hållbar 
utveckling. Det gör vi genom att ta hänsyn 
till hållbarhetsfaktorer när vi väljer place-
ringstillgångar och att, när det går, välja 
socialt och miljömässigt hållbara investe-
ringsalternativ.

Länsförsäkring Kalmar läns syn på etik- och 
miljöfrågor är densamma som svenska 
staten gett uttryck för genom att under-
teckna internationella konventioner när det 
gäller mänskliga rättigheter, arbete, miljö, 
mutor, korruption och särskilda vapen. Om 
vi upptäcker innehav som kan kopplas till en 
kränkning av någon av dessa konventioner 
ska vi överväga att sälja det. Vi ser en up-
penbar risk om vi inte investerar i hållbara 
företag, både när det gäller avkastning och 

likviditet. Vår tro är att hållbara företag 
kommer att lyckas mycket bättre i fram-
tiden än de konkurrenter som inte tänker 
hållbart. 

Vi söker metodiskt efter hållbara investe-
ringar både lokalt och globalt. Vid varje ny 
investering har vi med FN:s globala hållbar-
hetsmål som en del i utvärderingsproces-
sen. Vi deltar också i Länsförsäkringsgrup-
pens gemensamma arbete med ansvarsfulla 
investeringar.

Parisavtalets klimatmål om att hålla nere 
den globala temperaturökningen under 2 
grader, eller helst 1,5 grader, leder till hårdare 
reglering för bolag som baserar sin verksam-
het på fossila bränslen. Att fortsätta inves-
tera i sådana bolag innebär en finansiell risk. 
Bolagets övergripande hållbarhetsmål är att 
portföljen ska harmonisera och bidra till att 
begränsa den globala uppvärmningen till max 
1,5 grader år 2030. Beräkning av portföljens 
koldioxidavtryck görs för att öka medveten-
heten om portföljens, sektorers och bolags 
koldioxidavtryck. Analysen utgör en del av 
arbetet med att förstå och på sikt minimera 
klimatrisker och avtrycket från våra inves-
teringar. Beräkningen görs enligt rekom-
mendation från Svensk Försäkring. Syftet 
är att samordna försäkringsföretagens sätt 
att beräkna och redovisa koldioxidavtryck 
i investeringsportföljerna, och beräknas i 
första hand på noterat innehav. Nyckeltalen 
visar en ögonblicksbild av hur aktieportföl-
jens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna 
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är inte heltäckande och omfattar inte alla 
direkta utsläpp. 
 
Länsförsäkringar Kalmar läns svenska note-
rade aktieportföljs koldioxidavtryck ligger på 
10 ton CO2e/m SEK vilket är ca 42 procent 
lägre än det globala jämförelseindexet (MSCI 
ACWI) samt uppfyller årets mål om att 
inte överstiga 15 ton CO2e/m SEK. Senaste 
mätningen gjordes årsskiftet 2020/2021 av 
Länsförsäkringar Liv, Kapitalförvaltning. 

Klimatansvar
Användning av fossilt bränsle och utsläpp 
av växthusgaser driver på klimatförändring-
arna, som riskerar att sätta jordens klimat-
system ur spel. Alla måste bidra för att hålla 
den globala ökningen av medeltemperatu-
ren på under 2°C, eller helst 1,5°C, för att 
vara i linje med Parisavtalet. 
Vi har antagit regionens mål om Fossilfritt 
2030, vilket innebär att vi ska ha ”netto-
noll”-utsläpp till år 2030. 

Det här är exempel på vad vi gör:
• Skadeförebyggande arbete för att  

förhindra skador och klimatutsläpp hos 
våra kunder

• Ansvarsfulla investeringar och kapital- 
förvaltning innebär att vi satsar på  
hållbara företag och fasar ut verksam- 
heter som inte uppfyller Parisavtalet

• Mer cirkulär skadereglering, exempelvis  
återanvänder bilverkstäderna bildelar  
och reparerar istället för att ersätta  
med nya delar

•  Informationsplattform tillsammans med  
länsstyrelsen www.klimatklokatips.se 

Nyinvesteringar 2021 Globala mål (Mkr)
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Vilka risker är förknippade med området?
Den globala uppvärmningen med extrema 
väderhändelser som stormar, skyfall, över-
svämningar och torka som följd får stora 
samhällsekonomiska konsekvenser. För 
försäkringsverksamheten är den globala 
uppvärmningen och klimatförändringar 
en finansiell risk som över tid är svår att 
förutsäga och som kommer att innebä-
ra en risk för ökade utbetalningar för 
väderrelaterade försäkringsskador, något 
vi redan har märkt av. Lokalt för Länsför-
säkringar Kalmar län finns det en risk för 
att införsäkringsprocessen inte tar hänsyn 
till miljö- och klimatrisker och att bolaget 
stödjer kunder som har stor miljöpåverkan. 
Det finns risk för att bolaget ställer för 
låga krav ur klimat- och miljöhänsyn på 
leverantörer. Det finns risk för att bolaget 
inte lever upp till sina egna åtaganden, vil-
ket även kan innebära en varumärkesrisk. 

Klimatrisker innebär även en finansiell 
risk för bolagets investeringar och vid 
kreditgivning för bankkunder. Bolag som 
baserar sin verksamhet på fossila bräns-
len riskerar att bli så kallade strandade 
tillgångar i takt med ökat reglering för att 
nå 2°-målet i Parisavtalet. Det finns en 
risk för att Länsförsäkringar Kalmar län 
investerar i tillgångar och bolag som har 
stor negativ påverkan på miljö och klimat. 
Men också förhöjd finansiell risk när verk-
samheter som lantbruk påverkas negativt 
av ett förändrat klimat med torka, minskad 
fodertillgång, nödslakt av djur, försäm-
rade skördar, angrepp av barkborrar som 
skadar skog etc.

Hur hanterar vi riskerna?
Hållbarhetspolicyn utgör grunden för 
Länsförsäkringar Kalmar läns arbete med 

Hur hanterar vi miljö- och klimatrisker?

klimat- och miljöarbete. För att minska 
riskerna arbetar Länsförsäkringar Kalmar 
län aktivt med skadeförebyggande arbete. 
Att undvika en skada är alltid en vinst för 
miljön och kunden. Störst miljöpåverkan har 
natur-, vatten-, brand- och motorskador. 
Länsförsäkringar Kalmar läns skadefö-
rebyggande arbete bidrar till en minskad 
miljöpåverkan med mindre avfall, kemikalier, 
energi, material, transporter och andra 
resurser. Bolaget är miljöcertifierat enligt 
ISO 14001 och extern och intern revision 
görs årligen. Förtroendeverkstäder är cer-
tifierade enligt Länsförsäkringars Miljö- och 
Kvalitetcertifiering (före detta Lupin). 

Hållbarhetsansvarig tillika naturskadesam-
ordnare driver och bevakar frågor relatera-
de till klimatförändringar, naturskador och 
hur ett förändrat klimat påverkar möjlighe-
ten att försäkra i framtiden. Arbetet pågår 
internt i bolaget, inom Länsförsäkrings-
gruppen och med externa aktörer som 
länsstyrelsen och kommuner. 

Länsförsäkringar Kalmar län vägleder och 
påverkar sina kunder och sina leverantörer 
att ta klimat – och miljöhänsyn. Uppfö-
randekoden för avtalspartners baseras på 
FN Global Compact:s principer. Leveran-
törer och dess underleverantörer ska 
efterleva dessa principer. 

Bolaget driver utveckling av digitala tjänster 
vilket leder till färre resor och pappersut-
skick till kunder. Detta ökar tillgängligheten 
samtidigt som miljöpåverkan minskar. 
Exempelvis finns mål för att fler ska göra 
skadeanmälan digitalt. Ett aktivt arbete be-
drivs för att påverka beslutsfattare rörande 
samhällsbyggande och klimatrisker genom 
Länsförsäkringsgruppen. 

Länsförsäkringar Kalmar län finansierar 
även forskning kring hur klimatföränd-
ringarna påverkar försäkringsbranschen, 
kunder och övriga samhället.

Vilka aktiviteter/förbättringsområden  
har gjorts under året?
En workshop genomfördes avseende affärs-
risker med fokus på bland annat klimatrisker. 
Det var första året som klimatförändring 
simulerades kvantitativt i resultaten från den 
egna risk- och solvensanalysen (ERSA). Detta 
gjordes genom att simulera vilken effekt det 
skulle bli på vår kapitalförvaltning i det fall 
temperaturhöjningen på jorden skulle följa 
det så kallade Paris failed transition scenario 
(4 grader) och utvecklingsdata för finans-
marknaden från Risk Management på LFAB.

Miljö- och hållbarhet har lyfts som ett väsent-
ligt område under bolagets interna gransk-
ning av verksamheten- så kallade verksam-
hetsgenomgångar. En rad förbättringsförslag 
har identifierats men i det stora hela fungerar 
arbetet väl.

Aktivt arbete med mål om fossilfritt 2030 
såsom införande av nya nyckeltal för ökad 
styrning och uppföljning av investeringar och 
förvaltat försäkringskapital, ersätta fossila 
tjänstebilar med el- och biogasbilar, ersätta 
fysiska möten med virtuella möten etc. Fokus 
inom skadehanteringen har legat på att öka 
andelen begagnade bildelar vid reparation 
samt utreda hur vi kan reparera istället för att 
byta ut glasrutor för fordon.

Miljö- och klimatrisker

Hur hanterar vi miljö-  
och klimatrisker?
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Det som är bra för Kalmar län är bra för oss och våra kunder – och Kalmar läns utmaningar är 
också våra utmaningar. Som lokalt och kundägt bolag är det viktigt för oss att ge tillbaka till 
det lokalsamhälle vi är en del av, där våra kunder och ägare lever och verkar. 

Vårt samhällsengagemang och mer utåtriktade hållbarhetsarbete grundar 
sig i Länsförsäkringar Kalmar läns värderingar om engagemang, tillit och 
öppenhet. När vi genom samarbeten och hållbarhetsinitiativ är med och 
skapar trygghet och möjligheter översätter vi våra värdeord i praktisk 
handling. Runt om i länet har vi tagit viktiga initiativ för att stötta kunder, 
lokala företag och föreningsliv som drabbats hårt av Coronapandemin. 
Risken för smittspridning har minimerats genom fler digitala kundmöten, 
stärkt bemanning av telefonbanken och distansarbetande medarbetare. 

Vilka risker är förknippade med området?
Risk för smittspridning av covid har varit i 
stort fokus även detta år, både utifrån ris-
ker för våra kunder och våra medarbetare. 
Samhällsengagemang och sponsring sker 
lokalt. Risker förknippade med detta är 
att samarbetspartners inte lever upp till 
tillfredställande nivå inom arbetsmiljö, 
jämlikhet eller säkerhet. Det finns också 
risk för att sponsringspengar snedfördelas 
inom länet eller att stort personberoende 
påverkar vilka som tilldelas sponsring.

Hur hanterar vi riskerna?
Kommunikationspolicyn, hållbarhetspolicyn 
och riktlinjer för sponsringssamarbeten 
utgör grunden för hur Länsförsäkringar 
Kalmar län bedriver sitt externa hållbar-
hetsengagemang. Alla idrottsföreningar 
bolaget sponsrar förbinder sig också att 
följa våra riktlinjer för Schysst idrott, vilket 
innebär att föreningen ska arbeta aktivt för 
att motverka utanförskap, diskriminering, 
mobbning, och otillåtna substanser.

Samtliga policies och riktlinjer revideras 
årligen av styrelsen, VD, företagsledning eller 
ansvarig chef.

Hur vi hanterar sociala risker

Ansvarsfull samhällsaktör: 

Vi skapar trygghet genom 
att ge tillbaka

Vilka aktiviteter/ förbättringsområden  
har skett under året? 
Noga följt Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer och utvecklingen av smittsprid-
ningen samt haft täta möten för att möta upp 
kraven för både egen personal och för våra 
kunder.

Likt tidigare år har vi upprättat sponsringsav-
tal med ett hundratal lokala föreningar runt 
om i länet vilket bland annat har bidragit till 
att främja barn och ungas hälsa, motverka 
diskriminering, stärka kulturarbetet och 
förbättra närmiljön. 

Vi vann utmärkelsen ”Årets HBTQI-företag i Kalmar län”.
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I takt med att vi flyttar fram våra positioner när det gäller hållbarhet har vi blivit mer fokuserade i vårt externa hållbarhetsarbete.  
Vi satsar på större men färre projekt för att uppnå större effekt och för att få synergieffekter i och mellan projekt. Här är ett axplock:

Att verka lokalt som ett 
kundägt bolag är vår 

affärsmodell – och en av våra starkaste 
framgångsfaktorer. För att kunna bidra på 
ett proaktivt sätt till lösningar på utma-
ningar i länet startade vi 2017 Framåtblick 
Kalmar län – ett samtalsforum med utvalda 
forskare och lokala representanter från 
näringsliv, kommuner och myndigheter.

Större hållbarhetsprojekt

Pilotprojekt för att  
visualisera skaderisker
Vi deltar i ett pilotprojekt inom Länsförsäkringsgruppen 
med syfte att identifiera risker utifrån vår skadestatistik 
och koppla ihop den med annan data i en GIS-plattform 
(Geografiskt Informationssystem).  
Detta för att kunna göra mer riktad 
skadeförebyggande kommunika-
tion till våra kunder. I projektet 
har fokus legat på översväm-
ningsrisker med vattenskador 
på grund av havsnivåhö- j-
ning samt skyfall. 

Temat för årets Framåtblick Kalmar län var 
” Ensam är inte stark!” Hur kan vi tillsam-
mans skapa ett tryggare Kalmar län? Likt 
förra året sändes Framåtblick i digitalt 
format med livestreaming från vår hemsida 
och vår Facebooksida. Värdorter var Kalmar 
och Västervik med lokala paneler.

Kalmarsundsveckan 2021
Kalmarsundsveckan är en mötesplats för hållbar 
utveckling, där Länsförsäkringar Kalmar län är 
en av nio arrangörer. Årets vecka blev liksom 
föregående år helt digital. Vi bidrog i ett antal 
programpunkter, exempelvis föreläste privatekonom 
Emma Persson från LFAB om hur man skapar en 
mer jämställd ekonomi hemma genom sitt sparande. 
Naturskadespecialist Susanne Fagerberg från LFAB 
deltog i panelsamtal om hur vi som försäkringsbolag 
resonerar kring fastigheter som påverkas av ett 
förändrat klimat, t ex översvämningar eller stigande 
havsnivåer. 

Vi arrangerar Framåtblick Kalmar län 
tillsammans med Länsförsäkringsbolagens 
forskningsfond, och målet är att skapa en 
brygga mellan forskning och samhälle och 
bidra med inspiration kring vem som kan 
göra vad för att regionen ska bli ännu mer 
attraktiv.
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Större hållbarhetsprojekt

Länsförsäkringsbolagens  
forskningsfond
Länsförsäkringar Kalmar län stödjer 
sedan många år tillbaka vetenskaplig 
forskning kring människors trygghet 
genom Stiftelsen Länsförsäkringsbo-
lagens Forskningsfond. Finansieringen 
av vetenskaplig forskning har ett 
starkt inslag av samhällsansvar och 
är en del av länsförsäkringsbolagens 
engagemang i samhället. Forskning-
en ska bidra till ökad ekonomisk och 
fysisk trygghet i samhället. Resulta-
ten görs tillgängliga för allmänheten 
och används mer och mer i den egna 
verksamheten för att komma kunderna 
till godo. Fokusområden för forskning-
en är:

Fokusområden för forskningen är:
• Morgondagens samhälle
• Anpassning till klimatförändringar
• Trafiksäkerhet
• Tryggt boende
• Ömsesidiga affärsmodeller.

Länskraften
Inom ramen för mikrosponsring har vi 
sedan länge arbetat tillsammans med våra 
föreningar för att motverka utanförskap, 
kränkande särbehandling och användning 
av droger och alkohol bland barn och unga. 
Under året lanserade vi Länskraften, ett 
koncept som samlar och tydliggör alla de 
insatser vi gör för att stötta föreningslivet 
i Kalmar län. Och framförallt ett koncept 
som lyfter fram alla de lokala krafter som 
finns i länet i form av föreningar, organi-
sationer och eldsjälar. Inspirationen till 
kampanjen fick vi från Föreningsakuten som 
vi genomförde 2019 i syfte att tillföra en 
miljon kronor till länets föreningar för att 
hjälpa dem hålla ut under rådande pandemi.
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Mobilfri skola
Barn och ungdomar rör på sig allt mindre. 
Inte minst på grund av att smartphones tar 
allt mer uppmärksamhet. 

Därför bedriver vi projektet Mobilfri skola, 
för att hjälpa skolorna i länet att få mer 
fysisk aktivitet och bättre psykisk hälsa 
hos eleverna. För att vara med i projektet 
behöver skolledningen införa mobilfrihet 

i skolans ordningsregler, och genom det 
intyga att alla elever lämnar ifrån sig sina 
mobiltelefoner under skoltid. 

I utbyte får de friskvårdspaket med lekma-
terial av oss. Syftet är inte att använda pek-
pinnar mot ny teknik eller digitala verktyg 
under lektionstid eller vid fritidsaktiviteter. 

Hållbarhetsdatabas
Länsförsäkringar har tagit fram en hållbarhets-
databas som inkluderar drygt 70 variabler inom 
fyra teman; ekonomi och möjlighet till försörj-
ning, hälsa, miljö och klimat, samt trygghet. 
Utvecklingen av variablerna kan följas över tid 
för varje län och totalt i riket. På så vis kan vi på 
ett faktamässigt sätt analysera vilka möjligheter 
och utmaningar som finns och därmed bättre 
komma fram till hur vi kan stödja lokalsamhället 
på bästa sätt. Databasen bygger på statistik  
från officiella och öppna källor och finns 
tillgänglig för alla på www.lansforsakringar.se/
hallbarhetsdatabasen. Denna statistik har vi 
sen som underlag till vilka satsningar vi ska göra 
under året. 
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Vår värld består av Kalmar län. Som lokalt och kundägt bolag är det här vi bedriver vårt hållbarhetsarbete. 
Men även i vår vardag bidrar vi till nationella och globala hållbarhetsmål. Här ser ni hur vårt lokala 
hållbarhetsarbete passar in i ett större sammanhang i form av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Vårt arbete – en del av världen

Så här bidrar vi till de globala hållbarhetsmålen  
genom att göra skillnad på lokal nivå:

Globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030
2015 antog FN:s 193 medlemsländer Agenda 2030, 
den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar 
utveckling som världens ledare någonsin har antagit. 
I den ingår 17 globala med syfte att uppnå fyra fan-
tastiska saker till 2030: Att utrota extrem fattigdom. 
Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkri-
sen. Att främja fred och rättvisa. 

Varje land ansvarar för att förverkliga och följa upp 
målen. För att lyckas krävs att alla delar i samhället 

– organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare 
och enskilda individer – arbetar tillsammans.

Så jobbar vi med Agenda 2030
Under 2017 inledde vi ett arbete med att analysera 
hur vår verksamhet stämmer mot de globala målen. 
Analysen har skett utifrån våra väsentliga hållbarhets-
aspekter, påverkansgrad, och identifierade risker och 
möjligheter. 

Skadeförebyggande,  
hälsofrämjande arbete  
och hållbar  
skadehantering

• Skadeförebyggande aktiviteter kring brand, 
vatten, inbrott, trafik, naturskador och hälsa

• Cirkulär och hållbar skadereglering

Samhällsengagemang

• Sponsring av föreningsliv
• Informera kring klimatrisker
• Ansvarsfulla investeringar
• Forskning och samverkan

Faktorer som 
genomsyrar allt

• Inkludering och mångfald
• Transparens
• Regelefterlevnad
• Antikorruption
• Bekämpa penningtvätt
• Vårt eget ekologiska fotavtryck
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.  
Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Kalmar län, org.nr 532400-3549

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2021 och för att den är  
upprättad i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

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 hållbarhetsrapporten 
har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning 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 den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Catarina Ericsson
Auktoriserad revisor.

Revisorns yttrande
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Årets hållbarhetsredovisning har upprättats för att uppfylla kraven enligt  
GRI Standards nivå core, inklusive branschtillägget för finansaktörer (Financial 
Services, FS). Detta GRI-index anger var i redovisningen upplysningarna finns. 

GRI Index

Upplysningar Kommentar/avsteg Avsnitt Sida

GRI 102: Generella standardupplysningar
ORANISATORISK PROFIL

102-1 Organisationens namn Om hållbarhetsredovisningen 3

102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter  
och tjänster

Här för länet, här för dig, baksida 6, 44

102-3 Huvudkontorets säte Kalmar, Sverige Här för länet, här för dig, baksida 6, 44

102-4 Verksamhetsländer Sverige Här för länet, här för dig, baksida 6, 44

102-5 Ägarstruktur och bolagsform Kundägt ömsesidigt försäkringsbolag Här för länet, här för dig, baksida 6, 44

102-6 Marknadsnärvaro Endast verksam inom Kalmar län, Sverige, med sex kontor  
(Kalmar, Nybro, Borgholm, Oskarshamn, Västervik och 
Vimmerby). 

Här för länet, här för dig, baksida 6, 44

102-7 Organisationens storlek Årsredovisningen (årsomsättning, balansomslutning) Attraktiv arbetsgivare 20

102-8 Information om anställda Attraktiv arbetsgivare 18–21

102-9 Leverantörskedja Trovärdig partner 14–16

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen Bank, Ekonomi och Compliance.  
Informationssäkerhetsansvarig utsedd. 

102-11 Försiktighetsprincipen Hållbarhetsstyrning, Långsiktigt 
miljöansvar

10, 28

102-12 Externa hållbarhetsinitiativ som 
organisationen stödjer

Långsiktiga kundrelationer, Långsiktigt 
miljöansvar. Ansvarsfull samhällsaktör

22, 28, 32

102-13 Medlemskap Trafikförsäkringsföreningen, Svensk Försäkring, Svenskt 
Näringsliv, MittBNI HB, Länsförsäkringsbolagens förening, 
Attraktiva Oskarshamn, Styrelseakademin Sydost, Sydsvenska 
Handelskammaren, Fastighetsägarna AB,Sweden Green Building 
Council, Törneby solpark, Sweden’s Sustainable Investment 
Forum (Swesif), MindShift, dElbil

STRATEGI

102-14 Uttalande från senior beslutsfattare Förord 4

102-15 Huvudsaklig påverkan, risker och 
möjligheter

(ej core) Hållbarhetsstyrning 10

ETIK OCH INTEGRITET

102-16 Värderingar, principer, standarder, 
etiska riktlinjer

Hållbarhetsstyrning, 
Attraktiv arbetsgivare

10, 18-21

102-17 Mekanismer och råd avseende etik Trovärdig partner 14-16

STYRNING

102-18 Bolagsstyrning Hållbarhetsstyrning 10
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Upplysningar Kommentar/avsteg Avsnitt Sida

INTRESSENTENGAGEMANG

102-40 Organisationens intressenter Viktiga hållbarhetsfrågor 12–13

102-41 Kollektivavtal 100% av Länsförsäkringar Kalmar läns medarbetare  
omfattas av kollektivavtal. 

102-42 Identifiering och urval av intressenter Viktiga hållbarhetsfrågor 12–13

102-43 Förhållningssätt till 
intressentengagemang

Viktiga hållbarhetsfrågor 12–13

102-44 Viktiga frågor Viktiga hållbarhetsfrågor 12–13

REDOVISNINGSPRAXIS

102-45 Enheter som ingår i redovisningen Om hållbarhetsredovisningen 3

102-46 Process för att definiera redovisningens 
innehåll och avgränsningar

Viktiga hållbarhetsfrågor 12–13

102-47 Lista över väsentliga hållbarhetsfrågor Viktiga hållbarhetsfrågor 12–13

102-48 Justering av tidigare lämnad information

102-49 Förändringar i redovisningen

102-50 Redovisningsperiod Om hållbarhetsredovisningen 3

102-51 Datum för publicering av senaste 
redovisningen

2020-xx-xx

102-52 Redovisningscykel Om hållbarhetsredovisningen 3

102-53 Kontaktuppgifter Hållbarhetsansvarig

102-54 Rapportering i enlighet med GRI 
Standards

Om hållbarhetsredovisningen 3

102-55 GRI index GRI Index 40

102-56 Externt bestyrkande Revisorns yttrande 38

GRI 103: Styrning Se respektive ämnesspecifik upplysning
Ämnesspecifik upplysning  Trovärdig partner

GRI 201: Ekonomisk prestanda (2016)
103-1 - 
103-3

Beskrivning av väsentliga frågan och dess 
avgränsningar samt upplysningar om 
hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrning,  
Viktiga hållbarhetsfrågor

10, 12

201-1 Direkt ekonomiskt värde som genererats 
och distribuerats

Årsredovisningen

201-2 Finansiella risker samt andra risker och 
möjligheter till följd av klimatförändringar

Långsiktigt miljöansvar 28–29

GRI 203: Indirekt ekonomisk påverkan (2016)
103-1 Beskrivning av den väsentliga frågan  

och dess avgränsningar
Hållbarhetsstyrning,  
Trovärdig partner

10, 14

103-2 Hållbarhetsstyrning Hållbarhetsstyrning 10

103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrning För hänvisningar till information om management approach  
kring Ekonomiska standarder, Antikorruption,  
Miljömässiga standarder, se respektive rubrik nedan.

10

203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan Trovärdig partner 14
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Upplysningar Kommentar/avsteg Avsnitt Sida

GRI 205: Anti-korruption (2016)
103-1 - 
103-3

Beskrivning av väsentliga frågan och dess 
avgränsningar samt upplysningar om 
hållbarhetsstyrning

Inga väsentliga förändringar har skett

205-1 Andel av verksamheten som bedömts 
avseende risk för korruption

Ingen särskild granskning har gjorts, utöver 
leverantörsutvärderingarna. 100% av vårt innehav  
granskas för korruption.

Hållbarhetsstyrning,  
Trovärdig partner

10, 14

205-2 Kommunikation och utbildning i policy 
och riktlinjer avseende anti-korruption

Redovisning sker ej fördelat på anställningskategori. Trovärdig partner,  
 Attraktiv arbetsgivare

14, 18–21

GRI 308: Miljöbedömning av leverantörer (2016)
103-1 - 
103-3

Beskrivning av den väsentliga frågan och 
dess avgränsningar samt upplysningar om 
hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrning,  
Trovärdig partner

10, 14

308-1 Andel nya leverantörer som bedömts 
utifrån miljökrav

Trovärdig partner 14–16

GRI 401: Anställning (2016)
103-1 - 
103-3

Beskrivning av den väsentliga frågan och 
dess avgränsningar samt upplysningar om 
hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrning,  
Attraktiv arbetsgivare

10, 18–21

401-1 Nyanställda och personalomsättning Attraktiv arbetsgivare 18–21

GRI 404: Utbildning och kompetensutveckling (2016)
103-1 - 
103-3

Beskrivning av den väsentliga frågan och 
dess avgränsningar samt upplysningar  
om hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrning,  
Attraktiv arbetsgivare

10, 18–21

404-3 Medarbetare som genomfört regelbundna 
utvecklings- och prestationssamtal

Attraktiv arbetsgivare 18–21

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter (2016)
103-1 - 
103-3

Beskrivning av den väsentliga frågan och 
dess avgränsningar samt upplysningar  
om hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrning,  
Attraktiv arbetsgivare

10, 18–21

405-1 Mångfald hos styrelse, företagsledning 
och medarbetare

Attraktiv arbetsgivare 20

Attraktiv arbetsgivare
103-1 - 
103-3

Beskrivning av den väsentliga frågan och 
dess avgränsningar samt upplysningar  
om hållbarhetsstyrning

Attraktiv arbetsgivare 18–21

LF Sjukfrånvaro Attraktiv arbetsgivare 19

LF Chefstäthet Attraktiv arbetsgivare 18

GRI 414: Sociala bedömningskrav leverantörer (2016)
103-1 - 
103-3

Beskrivning av den väsentliga frågan och 
dess avgränsningar samt upplysningar  
om hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsstyrning,  
Trovärdig partner

10, 14–16

414-1 Andel nya leverantörer som bedöms efter 
sociala krav

Trovärdig partner 14–16
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Har du frågor om  
hållbarhetsrapporten?
Jane Wågsäter
Hållbarhetsansvarig 
Länsförsäkringar Kalmar län
0480–691 47 
jane.wagsater@lfkalmar.se

Upplysningar Kommentar/avsteg Avsnitt Sida

G4 FS: Tillägg finanssektorn
G4- FS8 Monetärt värde av produkter och tjänster 

med specifika miljömässiga mål
Här för länet, här för dig, 
Skadeförebyggande verksamhet, 
Långsiktigt miljöansvar, Ansvarsfull 
samhällsaktör

6, 24, 28, 
32

G4- FS11 Andel av tillgångar som omfattas av 
hållbarhetskriterier

Långsiktigt miljöansvar 28-29

G4- FS13 Tillgänglighet i glesbefolkade eller 
ekonomiskt eftersatta områden

Långsiktiga kundrelationer 22

LF Motverka försäkringsbedrägerier Trovärdig partner 14

På samma sätt som cyklisterna hjälps åt att ligga längst fram och 
dra resten av klungan har vi tagit på oss ledartröjan inom hållbar-
het i Kalmar län. Positionen utmanar och förpliktigar, är stund-

tals riktigt svettig och obekväm, men när man når 
målgången känns det underbart! För det här loppet 
gör vi tillsammans.”

Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig, 
Länsförsäkringar Kalmar län

Vimmerby



Kalmar Norra långgatan 17, Box 748, 391 17 Kalmar 

Borgholm Storgatan 51, Box 19, 387 21 Borgholm  

Nybro Bangatan 8, Box 40, 382 21 Nybro

Oskarshamn Östra Torggatan 1, Box 24, 572 21 Oskarshamn

Vimmerby Sevedegatan 34, Box 193, 598 23 Vimmerby 

Västervik Storgatan 10, 14, Box 187, 593 23 Västervik

E-post info@LFkalmar.se | Telefon 020-66 11 00

Följ oss gärna på facebook.com/LFkalmar

LFkalmar.se


