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Länsförsäkringar Hallands miljö- och klimatarbete

Inledning
Bakgrund 
Jordens medeltemperatur ökar i allt snabbare takt och i 
Sverige, och i Halland, är Parisavtalets överenskommelse 
om att hålla ökningen under 1,5°C snart passerad. En ökad 
medeltemperatur medför en rad negativa konsekvenser 
för ekosystem och mänskliga samhällen. Det kan handla 
om exempelvis mer extrema väder- och klimathändelser 
så som skyfall och storm, eller mer långsiktiga effekter 
i form av torka och havsnivåhöjningar. Lokala effekter 
av klimatförändringarna här i Halland påverkar de som 
bor och lever här - människor vi har som bank och/eller 
försäkringskunder hos oss och som vi har som mål att  
skapa trygghet för. 

Som kundägt bolag har vi på Länsförsäkringar Halland 
(Bolaget) ett stort ansvar att vara en del av lösningen, att 

investera i framtiden och förebygga skador och otrygghet i 
det halländska samhället både idag och på lång sikt. Vi tror 
att Bolagets ansvar att investera i och vidta åtgärder för 
klimatet idag kommer bli avgörande för dagens och framtida 
hallänningars möjlighet till ett tryggt och skadefritt liv.

Under 2021 gjordes en kraftansträngning inom ramen för 
Bolagets arbete med miljö- och klimatfrågor. Arbetet kom 
att mynna ut i ”Riktlinje för reducering av klimatpåverkan” 
- en verksamhetsövergripande plan över hur vi ska arbeta 
för att över tid minimera Bolagets totala klimatpåverkan 
samt identifiera och hantera de risker och möjligheter 
som klimatförändringarna medför. Riktlinjen är tänkt att 
skapa förståelse för de utmaningar Bolaget står inför, 
samt fastställa mål och i vilken takt Bolaget ska reducera 
sin klimatpåverkan. För att vara den ansvarstagande 
aktören vi stävar efter att vara slår riktlinjen fast att 
klimatförändringarna ska hanteras och motverkas genom  
två perspektiv: Bolagets påverkan på klimatet samt  
Klimatets påverkan på Bolaget.
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Denna rapport, med tillhörande analys, tar avstamp i den del 
av ansvaret som berör vår egen verksamhets klimatpåverkan, 
med andra ord Bolagets påverkan på klimatet. Klimatbokslutet 
är ett verktyg för att: mäta, minska och till sist binda den 
del av utsläppen som vi inte har möjlighet att eliminera helt 
och hållet i den dagliga driften av verksamheten. Genom ett 
aktivt arbete med att reducera Bolagets klimatpåverkan tror 
vi att klimatrelaterade risker, med andra ord de risker som 
förknippas med Klimatets påverkan på bolaget, blir enklare 
att identifiera och hantera. Strategier och processer för 
hur klimatrelaterade risker och möjligheter identifieras och 
hanteras inom Bolaget sammanställs i en intern så kallad 
Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD)-
rapport. Förhoppningen är att kunna publicera en publik 
TCFD-rapport under kommande år.
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Länsförsäkringar Hallands miljö- och 
klimatmål
Från och med 2021 finns det i och med den nya riktlinjen, 
Riktlinje för reducering av klimatpåverkan, verksamhets-
övergripande klimatmål. Målen är satta för olika tidshorisonter 
och inkluderar förutom mål för reducering av klimatpåverkan 
även mål relaterade till mätbarheten av koldioxidutsläpp i  
Scope 1, 2 och 3.
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Att vi alla är en del av problemet med 
klimatförändringarna råder inga tvivel om, 

men att vi alla också är en del av lösningen 
är inte alltid lika självklart.

2030
Reducera klimatpåverkan med minst 55 %
- 100 % mätbarhet i Scope 1 & 2
- 75 % mätbarhet i Scope 3

2045
Klimatneutrala
- 100 % mätbarhet i alla Scope

SENAST 2050
Klimatpositiva
- 100 % mätbarhet i alla Scope

För att uppnå Parisavtalets mål om att minimera klimat-
påverkan till max 1,5°C 2030, och för att uppnå det nationella 
målet som satts upp om klimatneutralitet till år 2045, ska 
utsläppen från växthusgaser i Sverige vara minst 85% lägre 
år 2045 än utsläppen 19901. Bolaget, vars erbjudande är 
en service, erkänner sin relativt låga klimatpåverkan, tillika 
påverkanspotential, i Scope 1 och 2. För att göra skillnad och 
för att på riktigt bidra till den omställning som krävs för 2030 
respektive 2045 års mål har vi därför valt att även inkludera 
och minimera klimatavtrycket för utsläppen i Scope 3. Det kan 
nämligen konstateras att det är inom detta Scope som den 
största andelen av verksamhetens utsläpp uppstår och där 
påverkanspotentialen är störst. 

Då det inom försäkringsbranschen ännu inte finns något 
gemensamt uttalat ansvarsområde, alltså vad som i vilka 
Scope ska inkluderas i klimatbokslutet, är det svårt att göra 
en bedömning av hur stor procentuell andel mätbarhet vi har i 
dagsläget. Vi tror dock att detta är någonting som kommer att 
tas fram inom en snar framtid och att vi då kan börja följa upp 
vår mätbarhet.

1 Naturvårdsverket - Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk



2021 2020 +/-

Ekonomisk omsättning (MSEK)2 868,3 834,7 4%

Antal anställda 200 180 11%

Total klimatpåverkan (tCO2 e) 4 454,2 200,1* 2 126%

Klimatpåverkan Scope 1 + 2 (tCO2 e) 216,7 135,7 60%

Klimatpåverkan Scope 3 (tCO2 e) 4 237,6 64,4* 6 480%

Klimatpåverkan Scope 1 + 2 per MSEK (tCO2 e) 0,2 0,2 0%

Total klimatpåverkan per MSEK (tCO2 e) 5,1 0,2 2 450%

Klimatpåverkan Scope 1 + 2 per anställd (tCO2 e) 1,1 0,8 38%

Total klimatpåverkan per anställd (tCO2 e) 22,3 1,1 1 927%

Nyckeltal 2021
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Klimatbokslut 2021
2020 påbörjades arbetet med att på allvar mäta hela 
verksamhetens klimatpåverkan och i samband med det 
publicerades Bolagets första klimatbokslut. Det första 
klimatbokslutet lärde oss mycket, inte minst svårigheterna 
med att få tillgång till tillförlitliga data och vikten av samarbete 
mellan medarbetare, leverantörer och samarbetspartners. 
Inför 2021 års klimatbokslut har det därför lagts mycket 
resurser på just detta. Arbetet kommer fortsätta utvecklas i 
takt med att vi och vår verksamhet, tillika marknaden utvecklas.  

Bokslutet och den tillhörande analysen är viktiga pusselbitar 
för att kartlägga, beräkna och följa upp bolagets klimatutsläpp. 
På detta sätt kan vi identifiera vart Bolagets största påverkan 
finns, tillika vart vi har störst påverkanspotential, samt följa upp 
de mål som satts. 

Verksamhetens utsläpp beräknas i absoluta termer som ton 
koldioxidekvivalenter (tCO2e). Då ett av Bolagets främsta mål 
är tillväxt är det dock viktigt att även mäta resultaten i relativa 
termer eftersom utsläppen sannolikt kan komma att öka i 
takt med att Bolagets verksamhet växer. Dessa beräkningar 
inkluderar i dagsläget koldioxidekvivalenter per omsatt krona 
och per anställd. Se nyckeltal för 2021 års klimatbokslut jämfört 
med 2020 års nyckeltal nedan.

* Korrigerad siffra, 2020 års resultat exkl. kapitalförvaltningen

Kortfattat kan sägas att 2021 års stora ökning av 
koldioxidutsläpp är en effekt av att fler datapunker har 
analyserats och inkluderats i bokslutet, att beräkningen för 
koldioxidavtrycket för kapitalförvaltningen inkluderats för 2021 
och exkluderats från beräkningen 2020 samt att Bolaget byggt 
det nya gårdshuset i Halmstad under året. 

Jämfört med 2020, som nästan enbart inkluderade utsläpp i 
Scope 1 och 2, inkluderar 2021 års bokslut betydligt fler utsläpp 
i Scope 3. Vid en jämförelse av CO2e per MSEK och anställd för 
endast Scope 1 och 2 kan det konstateras att avtrycket inte 
avsevärt förändrats mellan 2020 och 2021.   

Data som ligger till grund för resultatet, och därmed 
nedan nyckeltal, beskrivs mer ingående under avsnitten 
för datainsamling och datahantering, samt avgränsningar. 
Resultatet, utvecklingen sedan föregående år och förklaringar 
till utvecklingen presenteras under avsnittet resultat och 
analys. Till sist, i avsnittet fortsatt arbete beskrivs vad 
som är nästa steg i vårt arbete med att minska Bolagets 
klimatpåverkan och hur detta klimatbokslut ska användas för 
att hjälpa oss nå våra mål.

2 Premieintäkt



Förutsättningar för klimatbokslut 2021

Ansvarig för klimatbokslut Sofie Johansson, Hållbarhetsstrateg

Ingående bolag Länsförsäkringar Halland

Grund för valt omfång Konsolideringsmetoden för omfånget är baserat på principen om 
operationell kontroll, definierad i GHG-protokollet.

Inkluderade Scope Utsläpp i Scope 1 och 2, samt utsläpp med tillgängliga och tillförlitliga  
data i Scope 3.

Verksamhetsperiod 1 januari 2021 - 31 december 2021

Basår 2020

Standard för klimatberäkning GHG-protokollet

Länsförsäkringar Hallands klimatavtryck Se sida 16



Syfte
Syftet med klimatbokslutet är att mäta Bolagets utsläpp. Med 
hjälp av resultaten för klimatbokslutet ska vi identifiera var 
Bolagets största påverkan finns och utifrån detta identifiera 
kort- och långsiktiga aktiviteter som är nödvändiga för att 
minska verksamhetens klimatpåverkan. Klimatbokslutet ska 

Kartlägga våra avtryck
Beskriva vilken påverkan vi har på 
klimatet genom att analysera vår 

värdekedja och de olika typerna av 
avtryck som uppkommer i de olika leden.

Se avsnitt Datainsamling och 
datahantering.

Måluppföljning
Genomföra en mätning av 

klimatpåverkan mot målbilden i den 
definierade värdekedjan, samt jämföra 
klimatavtrycket över tid mot det valda 

basåret för att följa utvecklingen.

Se avsnitt Fortsatt klimatarbete.

Åtgärdsplan
Ta fram aktivitetsplaner på kort, medel 
och lång sikt med nödvändiga åtgärder 

per affärsområde för att reducera 
Bolagets totala påverkan i linje med den 

övergripande målbilden.

Se avsnitt Fortsatt klimatarbete.

Avgränsningar
Definiera Bolagets ansvarsområde och 
därmed fastställa vilka avtryck vi ska 

inkludera i Bolagets klimatbokslut - var i 
värdekedjan vårt ansvar börjar och slutar.

Se avsnitt Avgränsningar,  
Utmaningar och  

Fortsatt klimatbokslut

Avtrycksberäkna
Beräkna Bolagets totala 

klimatpåverkan för att identifiera var 
vi har störst möjlighet att påverka.

Se avsnitt Resultat och analys
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därtill också fungera som ett verktyg för att följa upp ut-
släppen över tid. När resultaten påvisar att Bolaget inte kan 
minska utsläppen mer ska vi, för att uppnå klimatneutralitet 
och klimatpositivitet, binda återstående del koldioxid lokalt.

Vad innebär detta i praktiken?
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Mål med klimatbokslutet

Klimatbokslutet är ett verktyg för att säkerställa 
att Bolaget rör sig i önskad riktning gällande 
reducering av klimatpåverkan. Det är också ett 
verktyg för att utvärdera effekten av åtgärder 
som vidtagits på kort, medel och lång sikt. 

Vår förhoppning är att resultatet inte bara ska 
vara till nytta internt för oss, utan också att 
kunskapen från resultaten tillåter ökad medve-
tenhet och efterfrågan på hållbara erbjudanden 
från våra kunder. 

Målet med bokslutet är följa upp Bolagets
klimatpåverkan över tid för att säkerställa 

uppfyllandet av uppsatta reduceringsmål.



Metod
Rapportering enligt GHG-protokollet 
Klimatbokslutet är gjort i linje med den globala standarden för 
beräkning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp- 
GHG protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Protokollets 
standarder och verktyg är utformade för att kunna anpassas 
till olika verksamheters behov, storlek och ambition, och 
används av företag och organisationer världen över. 

De fem rapporteringsprinciperna; Relevans, fullständighet, 
jämförbarhet, transparens och noggrannhet ska bidra till ett 
så användbart, spårbart och trovärdigt resultat som möjligt. 
Metoden för beräkning enligt protokollet är uppdelat på tre 
rapporteringsnivåer, så kallade Scope.

Läs mer om  
GHG-protokollet  

här.

Utsläppsrapportering i Scope
Länsförsäkringar Hallands utsläpp återges i utsläppstabeller 
utifrån de olika kategorierna inkluderade i GHG-protokollets 
olika rapporteringsnivåer (Scope).

Scopen och dess kategorier har anpassats för att reflektera vår 
specifika verksamhet, där utsläpp som kan baseras på tillförlitliga 
data, som är relevanta och som Bolaget kan antas ha rådighet 
över har inkluderats. För mer information, se Bilagor: 

Bilaga 1: Utsläppsrapportering Länsförsäkringar Halland  
Bilaga 2: Vår påverkansmodell - Hållbarhet

Scope 1 - Direkt 
- Företagets faciliteter 
- Företagsbilar

Scope 2 - Indirekt
- Köpt el, ånga, värme och     
   kylning för eget bruk

Scope 3 - Indirekt
- Investeringar 
- Franschises 
- Leasade tillgångar 
- End-of-life treatment  
   av sålda produkter 
- Bearbetning av  
   sålda produkter 
- Transport och distribution

- Köpta varor och tjänster 
- Kapitalvaror 
- Bränsle och energi 
- Transport och distribution 
- Avfall från verksamhetens 
   aktiviteter 
- Affärsresor 
- Anställdas pendlingsresor 
- Leasade tillgångar

1
2 3
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Koldioxidekvivalenter
Den enhet som utsläppen i klimatbokslutet redovisas i är 
omräkningsmåttet koldioxidekvivalenter (CO2e), ett mått  
som tar hänsyn till de olika växthusgasernas påverkan  
på den globala uppvärmningen. Måttet är ett verktyg för  
att översätta olika klimatgasers påverkan till den mängd  
koldioxid som skulle vara förenligt med samma växthuseffekt.

Datainsamling och datahantering 
Klimatbokslutet bygger på beräkningar som gjorts med hjälp 
av verktyget CEMASYS, en digital plattform med en modell 
som är baserad på GHG-protokollet. Modellen inkluderar en 
omfattande databas med globala emissionsfaktorer som kan 
användas för att beräkna verksamheters växthusgasutsläpp i 
tCO2e. En så kallad påverkansmodell (bilaga 2), en karta över 
Bolagets affärsområden och affärernas respektive aktiviteter, 
användes för att identifiera vad som skulle inkluderas i 
bokslutet. Denna användes därefter dessutom för att definiera 
till vilken kategori inom de olika Scopen de utvalda aktiviteterna 
tillhör. 

Genom att fastställa vilket av Bolagets affärsområden som 
bär ansvarar för ett visst utsläpp, och genom att kommunicera 
detta till berörda, är vår förhoppning att insamlad data blir 
mer pålitlig och relevant. Detta eftersom den är framtagen 
av medarbetarna med störst insyn inom respektive område. 
I förlängningen hoppas vi att detta dessutom bidrar till att 
öka kunskapen och engagemanget för klimatfrågan hos våra 

Exempel: 
Metan bidrar till 21 gånger mer växthusgaseffekt per 
ton jämfört med koldioxid. 

1 ton metangasutsläpp = 21 ton CO2e 

medarbetare, någonting som är viktigt då klimatbokslutet 
och utsläppsreducering kräver vår sammantagna 
kraftansträngning. 

Inför klimatbokslutet 2021 har mycket fokus legat på att 
inkludera mer data jämfört med 2020, främst inom Scope 3 
där det föregående år var begränsat med data på grund av 
otillgänglighet alternativt bristande kvalitet. Detta resulterade 
i att exempelvis delar av skadehanteringen inkluderas i årets 
bokslut, något som helt exkluderades föregående år.

För mer information, se Bilaga:  
Bilaga 2: Vår påverkansmodell - Hållbarhet

8



Avgränsningar 
För att kunna mäta Bolagets klimatavtryck har det varit av 
största relevans att definiera var och vad vi ska mäta. Vi har 
med andra ord varit tvungna att definiera vart i vår värdekedja 
vårt ansvar börjar och slutar. Det som legat till grund för valt 
omfång i klimatrapporteringen är operationell kontroll och 
innebär att utsläppen som tillskrivs bolaget baseras på vår 
rådighet över respektive verksamheter och aktiviteter.  

Avgränsningar relaterade till var vi valt att mäta motsvarar 
vad som i GHG-protokollet benämns som verksamhets- 

NÄRHET
Hur nära kärnverksamheten sker avtrycket?

PÅVERKAN
Var kan insatser göra störst påverkan?

DATA
Finns det tillgänglig, tillförlitlig data? Vad är möjligt 
att mäta på kort och lång sikt?

RESURSER
Hur mycket resurser krävs för att mäta avtrycket? 
Finns dessa resurser tillgängliga?

1

2

3

4

begränsningar, och definierar vilka verksamheter som ska  
inkluderas. Avgränsningar relaterade till vad motsvarar vad 
som i GHG-protokollet benämns som operationella  
begränsningar, och definierar vilka aktiviteter som ska  
inkluderas. 

Verksamhetsbegränsningarna och de operationella  
begränsningarna sätter ramen för vårt ansvarsområde  
och har gjorts med hänsyn till följande fyra ledord:

12
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Verksamhetsbegränsningar
Påverkansmodellen användes för att göra bedömning över 
vilka verksamhetsområden som Bolaget kunde anses ha 
rådighet över. De verksamheter som exkluderats är vad som i 
påverkansmodellen markerats med grått (bilaga 2). Bank & Liv 
exkluderas mestadels med anledning av att det är en  
förmedlad affär3, samt på grund av otillgänglig data. Vad som 
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underhåll

Drift och 
underhåll

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

LFAB kapital-
förvaltning

FöretagFondsparande Värdepapper SparkontoTraditionell
förvaltning

Externa 
fonder

LF fonder

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Fastigheter 
i egen regi

PE & övriga 
strategier

Strategiska
placeringar

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

inom Bank & Liv inte exkluderats är data som kopplas till  
medarbetare och kontoren på vilka dessa arbetar. Den 
förmedlade försäkringsaffären exkluderades på grund av 
bristande rådighet. Den slutliga modellen över vår affärs 
klimatpåverkan kom då att bli den nedan.

3 Det är det gemensamt ägda dotterbolaget Länsförsäkringar AB som innehar tillståndet att bedriva bankverksamhet. 
Länsförsäkringsbolagen förmedlar bankverksamheten lokalt på uppdrag av Länsförsäkringar AB

Scope 1
Scope 2
Scope 3
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Placeringar

Försäkring

Försäkra

Skadeförebygg Försäkring

Egen kapital-
förvaltning

Egna 
försäkringar

Skade-
administration

Förmedlade 
försäkringar

Privat
Företag/
Lantbruk

Direkta 
innehav

FastigheterSkog

UtländskaSvenska

Innehav 
LFAB

FordonBygg Sak

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade 
placeringar

LeverantörLeverantör Leverantör

Externa 
förvaltare

Leverantör

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Externa 
förvaltare

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning KontorPersonalTjänsteresor

Egen drift

Drift av verksamhet

Kontor Personal Tjänsteresor Kund

Franchisedrift

Bank & Pension

Låna Spara Betala

Privat LantbrukFöretag

LåneobjektBostad Låneobjekt

Drift och 
underhåll

Drift och 
underhåll

Drift och 
underhåll

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

LFAB kapital-
förvaltning

FöretagFondsparande Värdepapper SparkontoTraditionell
förvaltning

Externa 
fonder

LF fonder

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Fastigheter 
i egen regi

PE & övriga 
strategier

Strategiska
placeringar

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Operationella begränsningar
Utöver de begränsningar som gjorts enligt ovan påverkans-
modell har även följande aktiviteter exkluderats, främst med 
anledning av begränsad datatillgänglighet, datatillförlitlighet 
eller att det varit för resurskrävande att samla in data:

 ▪ Inköp av vissa varor
 ▪ Delar av skadehanteringen
 ▪ Profilprodukter

 ▪ Inköpta intransporter (transporter av varor till  
 kontoren)
 ▪ Inköpta uttransporter (ex. brevutskick)
 ▪ Pendlingsresor till och från kontoren 
 ▪ Direktägda investeringar exkl. fastigheter i egen drift
 ▪ Klimatpåverkan kopplat till kreditgivning och kunders  

 sparande
 ▪ Avfall

 ▪ Skadehantering
 ▪ Nybygge
 ▪ Kontorsavfall

 

Av dessa kategorier kan konstateras att alla operationella 
begränsningar räknas in i Scope 3. Resultaten ger således inte 
en fullständig bild över utsläppen inom detta Scope.

Begränsningar i skadehanteringen 
SAKskador och företags- och lantbruksskador 
SAKskador och företags- och lantbruksskador har valts att 
helt exkluderas på grund av otillgänglig eller ej tillförlitlig data.

Byggskador 
Inom byggskador har utsläpp för vattenskador mellan 500-
500 000 (ej storskador= skador över 500 000) inkluderats. 
Dataunderlaget utgår från data framtagen ur det system våra 
skadehandläggare använder och inkluderar typ av material 
och total använd enhet. Data har sedan, med hjälp av  
emissionsfaktorer framtagna av Svenska Miljöinstitutet (IVL), 
omvandlats till ett klimatavtryck som redovisats. Data för 
material som ej motsvarats av någon emissionsfaktor har 
exkluderats. 

Under 2022 kommer fokus ligga på att möjliggöra att även 
andra delar av byggskador kan inkluderas i klimatbokslutet.
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Motorskador  
För motorskador har klimatavtrycket för antalet glasskador 
beräknats. Enligt Carygroup, till vilka några av våra motor-
verkstäder tillhör, besparas 44 kgCO2e vid reparation av 
glasskada jämfört om glaset byts ut och ger därmed ett 
avtryck på 0 kgCO2e

4. Att byta ut glaset har således ett  
avtryck på 44 kgCO2e. Avtrycket har beräknats som totalt 
antal glasskador exklusive reparationer ggr 44 kgCO2e.

Fordonsskador har beräknats utifrån tre olika sätt att hantera 
den uppstådda skadan: 

1. Reparation genom att ersätta den skadade delen  
 med en nyproducerad del  245 kgCO2e

2. Reparation genom att ersätta den skadade delen  
 med en begagnad del  61 kgCO2e

3. Reparation genom riktning av plåt eller reparation  
 av befintlig plastdetalj (ej utbyte)  44 kgCO2e

5 

Andelen fordonsskador med nya, respektive begagnade delar 
har baserats på kostnad för inköpta nya (87%) och begagnade 
(13%) delar. 

Klimatavtrycket för riktningsarbeten och plastreparationer har 
beräknats som antalet arbeten ggr avtrycket för reparation. 

Begränsningar i kapitalförvaltningen 
Bolagets kapitalförvaltning ska, enligt rekommendationer 
från Svensk Försäkring, årligen beräkna koldioxidavtrycket 

för noterade aktier, företagsobligationer utgivna av noterade 
företag samt direktägda fastigheter och/eller fastighetsbolag 
och ska omfatta Scope 1 och 2.6 I Bolagets årliga klimat- 
rapport redovisas koldioxidavtrycket som tCO2e per miljoner 
kronor i intäkt (portföljbolagets intäkter), med andra ord i 
relativa mått mätt. I klimatbokslutet har i stället koldioxid- 
avtrycket beräknats i absoluta termer. 

Även om Bolaget i sin årliga klimatrapport för kapitalförvalt-
ningen även valt att redovisa Scope 3, dock separat, har det 
i klimatbokslutet fattats beslut om att enbart inkludera data 
som rekommendationen avser. Anledningen är främst att 
utsläpp i Scope 3 fortfarande är relativt svåra att beräkna/
skatta. 

Det ska dock poängteras att skattningar i absoluta termer för 
2021 års utsläpp i Scope 3 gjorts. Om dessa inkluderats hade 
avtrycket för noterade aktier mer än fördubblats och  
avtrycket för företagsobligationer tredubblats. Förhopp- 
ningen är att framöver, i och med att beräkningsmodellerna 
blir alltmer pricksäkra, även inkludera Scope 3 i kapital- 
förvaltningen. 

Gårdshuset
Eftersom gårdshuset i Halmstad byggdes under 2021 ska 
koldioxidavtrycket för det inkluderas i klimatbokslutet. 
Majoriteten av materialen har inkluderats. Avfall från rivning 
av befintlig byggnad samt klimatavtryck för majoriteten av 
interiören har inte inkluderats på grund av otillgänglig data. 

4 The phases of a windshield replacement - Cary Group 
5 Klimatpåverkan-av-en-reparation - Cision.com 
6 Rekommendation-om-redovisning-av-koldioxidavtryck - Live.com



Länsförsäkringar Hallands klimatpåverkan
Resultat och analys
Nedan presenteras ett utdrag av resultat från Bolagets klimatbokslut 2021.

Bolagets totala klimatavtryck för 2021 uppmättes till  
4 454 tCO2e. En siffra som exkluderar utsläpp för otillgäng-
lig eller ej tillförlitlig data och därför inte kan sägas fullt ut 
reflektera bolagets verkliga utsläpp. 

Bolagets totala avtryck har, jämfört med förra året, ökat  
markant med nära 6 500%. Ett resultat som främst är till  
följd av att betydligt fler datapunkter för utsläpp i Scope 3 
inkluderats. 2020 inkluderades endast utsläpp för affärs- 
resor och inköp av mat till kontoren i Scope 3. 2021 inkluderas 
desto mer data, inklusive delar av skadehanteringen som oss 
veterligen är det område, bortsett från kapitalförvaltningen, 
där Bolaget har stor påverkan. Med anledning av att data som 
ligger till grund för resultatet skiljer sig så pass mellan det 
båda åren gör det svårt att dra några slutsatser kring  
Bolagets faktiska utsläppsutveckling. Vår förhoppning är att 
detta blir lättare med tiden.     

Av det totala avtrycket står kapitalförvaltningen för drygt 
50% vilket innebär att det inom denna kategori finns stor 
påverkanspotential. Kapitalförvaltningen har antagit en vision 
om en ”ansvarsfull och klimatsmart kapitalförvaltning” som 
innebär att kapitalförvaltningsportföljen ska vara klimat- 
neutral 2045, och som delmål ska vara i linje med Paris- 
avtalets mål om en maximal global medeltemperaturökning 

Köldmedier 2%

Värme 3%

Avfall 1%

Affärsresor 2%
Gårdshuset 3%

Investeringar 
Kapitalförvaltningen 
55%

Inköpta varor 
och tjänster 34%

Totalt
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tCO2e
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på 1,5°C 2030. För detta ändamål använder sig Bolaget av ett 
antal ansvarsfulla investeringsstrategier och arbetar aktivt 
med att minska sitt klimatavtryck.

Den näst största utsläppskategorin är inköpta varor och 
tjänster, som står för dryga 30% av det totala avtrycket. 
Även om det inom denna kategori inkluderas inköp av diverse 
förbrukningsvaror till våra kontor är det framför allt inköp 
av varor och tjänster för reparationer av uppstådda skador 
som bidrar till avtrycket. För att minska detta avtryck arbetar 
Bolaget aktivt med att ta fram cirkulära affärsmodeller för 
skadehanteringen. Därtill är det också av högsta relevans 
att arbeta med skadeförebyggande åtgärder eftersom det är 
genom att minska antalet skador vi kan göra störst skillnad. 

Oavsett storlek på avtryck i Scope och kategori har vi inte för 
avsikt att stirra oss blinda på ”de stora bovarna” så som  
kapitalförvaltningen och skadehanteringen. Där finns vår 
stora påverkanspotential och vi kan med mindre medel göra 
större skillnad. Bolaget ska dock, inom alla utsläppskategorier 
utefter bästa förmåga minska sin påverkan överallt i värde-
kedjan. 

* justerat resultat

Totalt klimatavtryck 2021
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Viktigt att poängtera är att resultaten av klimatbokslutet för 
vår verksamhet inte ska jämföras med andra verksamheter, 
utan är till för att förbättra vår egen affär genom att minska 
utsläppen över tid. Olika verksamheter har med anledning av 
sina egna specifika karaktärsdrag olika mycket eller lite  
påverkan, att jämföra avtryck oberoende av verksam- 
hetens storlek, industri eller annat är därför inte relevant. 
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Vi är väl införstådda med att vårt avtryck kommer öka i takt 
med att vi inkluderar fler utsläpp i beräkningen av det totala 
avtrycket. Under denna period blir det mer intressant att kolla 
på specifika datapunkter och hur avtrycken förändras över tid 
snarare än det totala avtrycket.
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Key Figures GHG Emissions

Kategori Unit 2020 2021 Total

Scope 1

Köldmedier 7,1 78,3 85,4

Transport 2,2 5,3 7,5

Utsläpp Scope 1 tCO2e 9,3 83,6 92,9

Scope 2

El (grön el) 0 0 0

Värmekällor 126,4 133,1 259,5

Utsläpp Scope 2 tCO2e 126,4 133,1 259,5

Scope 3

Inköpta varor och tjänster 12,1 1 512,8 1 524,9

- Mat 12,1 12 24,0

- IT-utrustning 0 74,6 74,6

- Motorskador 0 1 390,2 1 390,2

- Byggskador 0 35,6 35,6

- Förbrukningsmaterial 0 0,4 0,4

Avfall 2,9 45,7 48,7

Affärsresor 49,3 81,2 130,5

- Flyg tCO2e 11,2 47,3 58,6

- Tåg tCO2e 0 0 0

- Hotellövernattningar tCO2e 0,7 0,4 1,1

- Egen bil i tjänst tCO2e 37,5 33,4 70,8

Gårdshuset 0 126,5 126,5

Investeringar 0 2 471,0 2 471,0

- Företagsobligationer tCO2e 0 137,0 137,0

- Noterade aktier tCO2e 0 2 334,0 2 334,0

Utsläpp Scope 3 tCO2e 64,4 4 237,2 4 301,6

Totalt utsläpp tCO2e 200,1 4 453,9 4 654,0

Procentuell förändring 2 125,6%

Klimatavtryck per Scope
Nedan presenteras mer ingående vilka kategorier som 
inkluderats och dess respektive avtryck. I tabellen kan också 
utläsas vilka datapunkter som tillkommit för 2021 jämfört  
med 2020.

Med anledning av att resultatet i framförallt Scope 3 inom 
vissa kategorier är ofullständig på grund av begränsad data  

är det svårt att dra några direkta slutsatser. Exempelvis kan 
det utläsas i tabellen att motorskador ett betydligt högre 
avtryck än byggskador, en sanning som varken kan bekräftas 
eller dementeras eftersom vad som inkluderats i de båda  
kategorierna inte är heltäckande.
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Fortsatt arbete
Nästa steg är att med bokslutet och analysen som grund, 
tillsammans med respektive affärsområde göra upp en plan 
kring vad som kan göras för öka mätbarheten och minska 
klimatpåverkan inom just det specifika affärsområdet.  
Planerna ska vara i linje med de verksamhetsövergripande  
mål som fastställts i Riktlinje för reducering av klimatpåverkan. 
Med spetskompetensen som finns inom affärsområdena är 
det vår förhoppning att medarbetarna får utrymme att föra 
sin talan och få sina idéer hörda kring vilka åtgärder som kan 
vidtas för att göra skillnad. I förlängningen tror vi att detta 
kommer göra att våra medarbetare mer engagerade och öka 
förståelsen för vad som kan göras och varför. 

Utmaningar

Klimatbokslutet ger oss en insikt i vilka utmaningar vi står 
inför gällande såväl insamling av underlag för att kunna  
rapportera Bolagets klimatavtryck som inför uppföljnings- 
arbetet, inklusive arbetet med att reducera Bolagets avtryck. 
Detta är utmaningar vi måste vara medvetna om och hantera 
på ett sätt så att resultaten kan avläsas på ett korrekt sätt 
och agera underlag för beslutsfattande. 

Det kan konstateras att bokslutet är en resurskrävande  
process där kommunikation och förberedelse är av stor vikt 
för att säkerställa att insamlad data är relevant och pålitlig, 
inte minst vad gäller utsläpp i Scope 3. Inför årets klimat- 
bokslut har vi varit noggranna med att kommunicera till 
berörda parter i god tid vilket har resulterat i att mer data än 
föregående år kunde inkluderas. Det ska dock poängteras att 
denna process är långt ifrån färdigutvecklad. För att arbetet 
med att beräkna Bolagets klimatavtryck inte ska bli en  
isolerad aktivitet som görs en gång per år, utan snarare en 
aktivitet som integreras i och tas hänsyn till i det dagliga 
arbetet, tror vi det är av största vikt att kommunicera vår  
förväntansbild om att leverantörer och samarbetspartners 
ska redovisa oss CO2-avtryck för de aktiviteter de utför.  
Därtill behöver våra medarbetare ha god kunskap kring  
uppsatta mål för att kunna styra sitt dagliga arbete, till-
sammans med andra, mot målbilden genom att aktivt vidta 
åtgärder. 

Vi ser också en utmaning i att det i dagsläget inte finns någon 
branschstandard vad gäller försäkringsbolagens ansvars- 
område, med andra ord vilka aktiviteter som ska inkluderas i  
klimatbokslut för bolag som bedriver denna typ av verk- 
samhet. En effekt av detta blir att olika bolag redovisar olika  
aktiviteter och resultaten blir därmed inte jämförbara. Att vi 
har som mål att inkludera så mycket av Scope 3 som möjligt 
kan därför komma att resultera i att vårt avtryck framstår 
som betydligt högre än avtrycket hos någon av våra  
konkurrenter som exkluderar utsläpp i Scope 3 i sin  
redovisning. 

Fortsatt klimatbokslut
Klimatbokslutet är för verksamheten ett verktyg för att mäta 
påverkan och säkerställa att uppsatta mål uppfylls. Att göra ett 
klimatbokslut är med andra ord inte Bolagets mål i sig. 

Vår ambition är att resultaten av klimatbokslutet ska kunna 
användas av hela organisationen. Ett mål är därför att  
resultaten på sikt ska redovisas mer detaljerat utifrån  
respektive affärsområde för att synliggöra vart och hur  
skillnad kan göras, samt för att följa upp resultaten.

2021 års klimatbokslut har gjorts utefter bolagets förut-
sättningar och behov, där faktorer som är relevant för vår 
verksamhet redovisats. Över tid kan därför redovisat resultat 
komma innehålla andra aktiviteter och/eller verksamheter,  
ex Bank & Liv. 

Över tid är vårt mål är att inkludera alla aktiviteter och verk-
samheter vi har rådighet över. Något vi idag inte har på grund 
av otillgänglig eller icke tillförlitlig data. I takt med att vi som 
bolag, och takt med att marknaden utvecklas och mognar 
inom området med redovisning av klimatavtryck, tror vi dock 
att vårt mål kommer gå att uppfylla. 

Vi ser arbetet med klimatbokslutet som en process som är till 
för att ständigt utvecklas och förbättras. Det är därför för vår 
avsikt att ta lärdom från boksluten genom att reflektera över 
de utmaningar vi stött på, jobba vidare på de moment som 
fungerat, samt synliggöra var det finns förbättringspotential. 
På detta sätt hoppas vi att klimatbokslutet över tid kommer 
utvecklas till en process som förstås och engagerar medar-
betare inom alla bolagets verksamhetsområden och att våra 
kunder känner sig trygga med att vi tar vårt ansvar med att 
reducera vår klimatpåverkan.  

Fortsatt klimatarbete 
Bolagets första klimatbokslut för 2020 agerade startpunkt för 
att under 2021 utveckla vårt klimatarbete och lade grunden 
för den verksamhetsövergripande Riktlinje för reducering av 
klimatpåverkan. Detta påvisar vikten av klimatbokslutet och 
hur det kan användas för att driva på klimatarbetet inom 
verksamheten. Så här vill vi att det ska fortsätta - att de årliga 
klimatboksluten ska agera underlag för att utvärdera verk-
samhetens arbete med att reducera klimatavtrycket och för 
att identifiera vart nya aktiviteter behöver tas vid. Ett under-
lag som leder till processer och ett systematiserat arbete 
som genomsyrar hela verksamheten och där alla, i hela vår 
värdekedja, drar sitt strå till stacken och är en del av  
lösningen med att råda bot på klimatförändringarna. 
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Som ett första steg mot ett mer integrerat klimatarbete ska  
vi 2022 jobba för att inkludera CO2-utsläppsredovisning av  
inköpta varor och tjänster som ett krav i våra nya upp-
handlingar med leverantörer och samarbetspartners. På 
så sätt hoppas vi kunna täcka in än mer av våra aktiviteter 
i klimatbokslutet, få kontinuerlig översikt över avtrycken 
som uppstår samt påverka i flera led i vår värdekedja. Därtill 
är förhoppningen att de tilltänkta affärsområdesspecifika 
reduceringsplanerna som planeras ta form under 2022 ökar 
engagemanget inom våra affärsområden och att medarbetare 
därmed aktivt arbetar för att bidra till minskad klimat- 
påverkan. 

För att sätta klimatfrågan än mer på agendan strävar vi efter 
att väva ihop klimatbokslutet med andra Bolagsövergripande 
strategier och riktlinjer. Under 2022 kommer bland annat 
Bolaget ta fram en ny verksamhetsplan för hållbarhetsarbetet 
där klimatfrågan, inklusive klimatavtryck, kommer vara en 
hörnsten och där klimatbokslutet får en viktig roll. 

MÅLSÄTTNING
Utifrån de verksamhetsövergripande 
målen för begränsad klimatpåverkan 
på kort-, medel och lång sikt, bryta ner 
målen per verksamhetsområde, definiera 
ansvarsfördelning och ta fram en process 
för årlig måluppföljning. 

MÅLMÄTNING
Mäta hur stor klimatpåverkan som 
motsvaras av våra uppsatta mål på kort-, 
medel och lång sikt. Nuvarande klimat- 
påverkan jämförs med klimatpåverkan 
som är förenlig med målbilden för att 
göra en beräkning av förväntad årlig 
minskning av utsläpp. 

FÄRDPLAN FÖR KLIMATET
Identifiera aktiviteter med stor påverkan 
för att tillsammans med verksamhets- 
ansvarig fastställa förändringar som kan 
göras till förmån för att uppfylla uppsatta 
mål. Aktiviteterna sammanställs i en så 
kallad färdplan.
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Bilaga 1
Utsläppsrapportering Länsförsäkringar Halland

Kategori Beskrivning

Transport Utsläpp från transporter till och från arbetet inklusive tjänstebilar och poolbilar fördelat på 
drivmedel.

Köldmedier Utbytta köldmedier på Bolagets egna kontor och hyresfastigheter fördelat på typ av 
köldmedia. 

Kategori Beskrivning

Inköpta varor och tjänster Utsläpp från inköp av mat och måltider, IT-utrustning, material för vissa motorskador, mate-
rial för vissa vattenskador samt förbrukningsmaterial fördelat på typ av vara

Avfall Utsläpp från hantering av avfall från Bolagets fastigheter, exkl. kontorsavfall, beräknat på 
antalet hyresgäster.

Affärsresor Utsläpp från affärsresor, fördelat på typ av fordon och drivmedel, samt utsläpp från 
övernattning på hotell

Investeringar Utsläpp (Scope 1 & 2) från investeringar i noterade aktier och företagsobligationer utgivna av 
noterade bolag

Gårdshuset Utsläpp från bygge av Gårdshuset i Halmstad exkl. majoriteten av interiören, fördelat på typ 
av material.

Kategori Beskrivning

El Utsläpp från inköpt el för drift av Bolagets egna kontor och hyresfastigheter fördelat på typ 
av el.

Värmekällor Utsläpp från inköpt energi för uppvärmning av bolagets egna kontor och hyresfastigheter 
fördelat på typ av värmekälla.

Scope 1

Scope 3

Scope 2



Bilaga 2
Vår påverkansmodell - Hållbarhet

Placeringar

Försäkring

Försäkra

Skadeförebygg Försäkring

Egen kapital-
förvaltning

Egna 
försäkringar

Skade-
administration

Förmedlade 
försäkringar

Privat
Företag/
Lantbruk

Direkta 
innehav

FastigheterSkog

UtländskaSvenska

Innehav 
LFAB

FordonBygg Sak

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade 
placeringar

LeverantörLeverantör Leverantör

Externa 
förvaltare

Leverantör

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Externa 
förvaltare

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning KontorPersonalTjänsteresor

Egen drift

Drift av verksamhet

Kontor Personal Tjänsteresor Kund

Franchisedrift

Bank & Pension

Låna Spara Betala

Privat LantbrukFöretag

LåneobjektBostad Låneobjekt

Drift och 
underhåll

Drift och 
underhåll

Drift och 
underhåll

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

LFAB kapital-
förvaltning

FöretagFondsparande Värdepapper SparkontoTraditionell
förvaltning

Externa 
fonder

LF fonder

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Fastigheter 
i egen regi

PE & övriga 
strategier

Strategiska
placeringar

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Scope 1 Scope 2 Scope 3

Placeringar

Försäkring

Försäkra

Skadeförebygg Försäkring

Egen kapital-
förvaltning

Egna 
försäkringar

Skade-
administration

Förmedlade 
försäkringar

Privat
Företag/
Lantbruk

Direkta 
innehav

FastigheterSkog

UtländskaSvenska

Innehav 
LFAB

FordonBygg Sak

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade 
placeringar

LeverantörLeverantör Leverantör

Externa 
förvaltare

Leverantör

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Externa 
förvaltare

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning KontorPersonalTjänsteresor

Egen drift

Drift av verksamhet

Kontor Personal Tjänsteresor Kund

Franchisedrift

Bank & Pension

Låna Spara Betala

Privat LantbrukFöretag

LåneobjektBostad Låneobjekt

Drift och 
underhåll

Drift och 
underhåll

Drift och 
underhåll

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

LFAB kapital-
förvaltning

FöretagFondsparande Värdepapper SparkontoTraditionell
förvaltning

Externa 
fonder

LF fonder

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Fastigheter 
i egen regi

PE & övriga 
strategier

Strategiska
placeringar

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z
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Placeringar

Försäkring

Försäkra

Skadeförebygg Försäkring

Egen kapital-
förvaltning

Egna 
försäkringar

Skade-
administration

Förmedlade 
försäkringar

Privat
Företag/
Lantbruk

Direkta 
innehav

FastigheterSkog

UtländskaSvenska

Innehav 
LFAB

FordonBygg Sak

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade 
placeringar

LeverantörLeverantör Leverantör

Externa 
förvaltare

Leverantör

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Externa 
förvaltare

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning KontorPersonalTjänsteresor

Egen drift

Drift av verksamhet

Kontor Personal Tjänsteresor Kund

Franchisedrift

Bank & Pension

Låna Spara Betala

Privat LantbrukFöretag

LåneobjektBostad Låneobjekt

Drift och 
underhåll

Drift och 
underhåll

Drift och 
underhåll

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

LFAB kapital-
förvaltning

FöretagFondsparande Värdepapper SparkontoTraditionell
förvaltning

Externa 
fonder

LF fonder

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Fastigheter 
i egen regi

PE & övriga 
strategier

Strategiska
placeringar

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Placeringar

Försäkring

Försäkra

Skadeförebygg Försäkring

Egen kapital-
förvaltning

Egna 
försäkringar

Skade-
administration

Förmedlade 
försäkringar

Privat
Företag/
Lantbruk

Direkta 
innehav

FastigheterSkog

UtländskaSvenska

Innehav 
LFAB

FordonBygg Sak

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade 
placeringar

LeverantörLeverantör Leverantör

Externa 
förvaltare

Leverantör

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Externa 
förvaltare

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning KontorPersonalTjänsteresor

Egen drift

Drift av verksamhet

Kontor Personal Tjänsteresor Kund

Franchisedrift

Bank & Pension

Låna Spara Betala

Privat LantbrukFöretag

LåneobjektBostad Låneobjekt

Drift och 
underhåll

Drift och 
underhåll

Drift och 
underhåll

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

LFAB kapital-
förvaltning

FöretagFondsparande Värdepapper SparkontoTraditionell
förvaltning

Externa 
fonder

LF fonder

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Företag
X, Y, Z

Aktierelaterade
placeringar

Alternativa
placeringar

Ränterelaterade
placeringar

Företags-
obligationer

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Fastigheter 
i egen regi

PE & övriga 
strategier

Strategiska
placeringar

Externa 
förvaltare

Företag
X, Y, Z
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