Länsförsäkringar AB

Hållbarhetsredovisning och rapport

Utdrag från årsredovisningen

Om oss
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av länsförsäkrings
bolagen, tillsammans med 16 socken- och häradsbolag.
Genom en tydlig roll i länsförsäkringsgruppens värdekedja
bidrar Länsförsäkringar AB till att öka konkurrenskraften och
att hålla låga kostnader för gemensam utveckling. Därige
nom skapas förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att

vara framgångsrika på sina respektive marknader. Förutom
moderbolaget Länsförsäkringar AB omfattar koncernen
Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäk
ringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till
dessa. Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i koncernen
eftersom bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer.

Kort om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar består av 23 lokala och kundägda länsför
säkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB
med dotterbolag. Genom respektive länsförsäkringsbolag
får kunderna en helhet inom bank, försäkring, pension och
fastighetsförmedling. Länsförsäkringsbolagen ägs av

försäkringskunderna; det finns inga externa aktieägare och
att uppfylla kundernas behov och krav är alltid det primära
uppdraget. Länsförsäkringsgruppen har 3,9 miljoner kunder
och 6 700 medarbetare.

3,9 miljoner kunder
23 lokala länsförsäkringsbolag
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar
Sak Försäkrings AB

Länsförsäkringar
Bank AB

Länsförsäkringar
Fondliv Försäkrings AB

Länsförsäkringar
Liv Försäkrings AB

Kompletterar länsförsäkrings
bolagens erbjudande inom
sakförsäkring med special
produkter, är växthus för ny
affär och svarar för den gemen
samma återförsäkringen.

Erbjuder genom Länsförsäk
ringar Hypotek, Länsförsäk
ringar Fondförvaltning och
Wasa Kredit ett brett sortiment
av banktjänster till länsförsäk
ringsbolagens kunder.

Erbjuder pensionssparande
med fondförvaltning och
garantiförvaltning samt riskför
säkring inom personriskområ
det till länsförsäkringsbolagens
kunder.

Förvaltar traditionell livför
säkring som är tecknad före
september 2011, då bolaget
stängde för teckning av nya
försäkringar.

 Vi ger och håller ett gemensamt
löfte på 23 dialekter.
Rating
Bolag

Institut

Långfristig rating

Kortfristig rating

Länsförsäkringar AB

S&P Global Ratings

A–/Stable

–

Länsförsäkringar AB

Moody’s

A3/Stable

–

Länsförsäkringar Bank

S&P Global Ratings

A/Stable

A–1 (K–1)

Länsförsäkringar Bank

Moody’s

A1/Stable

P–1

Länsförsäkringar Hypotek1)

S&P Global Ratings

AAA/Stable

–

Länsförsäkringar Hypotek1)

Moody’s

Aaa

–

Länsförsäkringar Sak

S&P Global Ratings

A/Stable

–

Länsförsäkringar Sak

Moody’s

A2/Stable

–

1)

Avser bolagets säkerställda obligationer.
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Det finansiella året 2018
Årets resultat

Uppgifter inom parentes avser 2017

•• Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick
till 2 351 (2 825) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick
till 9 (11) procent.

Länsförsäkringar AB-koncernens
rörelseresultat

Rörelseresultat bank

Totalkostnadsprocent sakförsäkring

Förvaltat kapital fondförsäkring

•• Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Sakkoncernen uppgick
till 460 (1 028) Mkr. Totalkostnadsprocenten uppgick till
94 (88).
•• Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Bank uppgick till 1 510
(1 599) Mkr. Räntenettot stärktes till 4 497 (3 996) Mkr.
•• Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Fondliv ökade till
673 (600) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 9 010 (9 133) Mkr.
Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 1 671 (1 578) Mkr.

Femårsöversikt
2018

2017

Länsförsäkringar AB, koncernen1)
Rörelseresultat, Mkr

2 351

2 825

Eget kapital per aktie, kr

2 462

2 269

506 835

473 773

421 816

Balansomslutning, Mkr
Räntabilitet på eget kapital, %

2016

2015

2014

2 286

2 155

1 469

2 046

1 858

1 675

384 595

355 933

9

11

10

11

7

Kapitalbas för gruppen (FRL)2), Mkr

43 870

44 172

40 602

36 9053)

–

Solvenskapitalkrav för gruppen (FRL)2), Mkr

33 874

33 441

30 121

28 2333)

–

Kapitalbas för det finansiella konglomeratet, Mkr

43 870

44 172

40 352

–

–

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet, Mkr

33 874

33 441

30 121

–

–
4 099

Länsförsäkringar Sak, koncernen
Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr

5 891

5 623

5 342

5 074

Försäkringsrörelsens tekniska resultat, Mkr

402

977

435

821

611

Rörelseresultat, Mkr

460

1 028

644

908

791

Kapitalkvot, % (Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB)

228

221

260

2353)

–

Länsförsäkringar Bank, koncernen
Inlåning från allmänheten, Mkr

108 142

99 404

91 207

83 925

76 790

Utlåning till allmänheten, Mkr

289 426

261 444

226 705

201 964

179 424

1 510

1 599

1 467

1 175

935

8,3

10,0

10,1

8,9

8,3

Kärnprimärkapitalrelation bankkoncernen, %

14,24)

24,3

24,8

23,7

16,2

Primärkapitalrelation bankkoncernen, %

15,54)

26,8

27,5

26,6

16,2

Länsförsäkringar Fondliv
Premieinkomst, Mkr

8 543

Rörelseresultat, Mkr
Räntabilitet på eget kapital, %

9 010

9 133

8 637

8 645

Rörelseresultat, Mkr

673

600

512

516

373

Förvaltat kapital, Mkr

125 805

128 140

114 450

102 807

93 610

135

152

150

1413)

–

Premieinkomst, Mkr

1 684

1 533

1 720

1 919

2 639

Årets resultat, Mkr

609

3 121

2 359

5 143

1 966

Konsolidering, Nya Trad, %

105

117

114

114

120

Konsolidering, Gamla Trad, %

124

123

125

120

120

Kapitalkvot, %

200

207

195

1823)

–

Kapitalkvot, %
Länsförsäkringar Liv
(konsolideras inte i Länsförsäkringar AB)

1)
4)

Exklusive Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB som drivs enligt ömsesidiga principer. Enligt försäkringsrörelselag (FRL), Solvens II direktivet i svensk rätt Öppningsbalans per 2016-01-01 under Solvens II.
Från och med 2018-12-31 ändrades tillämpningen av riskviktsgolvet för svenska bolån, vilket minskar kapitalrelationerna från och med denna period.
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2)

3)

Framgången ligger i
balansen mellan lokalt
och gemensamt
Om Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar AB med dotterbolag bedriver på länsförsäkringsbolagens uppdrag
gemensamma affärer inom bank, sak-, pensions- och livförsäkring, strategiskt utvecklingsarbete och service på
områden som ger skalfördelar och effektivitet. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att
utveckla erbjudandet nära sina kunder.
Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av 23 länsförsäkringsbolag,
tillsammans med 16 socken- och häradsbolag. Länsförsäkringsbola
gen ställer krav på effektiv kapitalanvändning och en välavvägd och
marknadsmässig avkastning på eget kapital satt utifrån respektive
dotterbolags verksamhet och risk. Under 2018 uppgick räntabiliteten
på eget kapital till 9 procent. Förutom moderbolaget Länsförsäk
ringar AB omfattar koncernen Länsförsäkringar Sak, Länsförsäk
ringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt
dotterbolag till dessa. Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i
koncernredovisningen eftersom bolaget bedrivs enligt ömsesidiga
principer och resultatet i sin helhet tillfaller försäkringstagarna.

Uppdrag
Länsförsäkringar AB har i uppdrag att bedriva lönsamma affärer
inom bank, sak-, pensions- och livförsäkring, utveckla kundmötet
med allt ifrån produkter, koncept, kanaler och verktyg till att ge
affärsservice till länsförsäkringsbolagen. Detta för att länsförsäk
ringsbolagen ska kunna erbjuda sina kunder rätt sortiment och ge
privatpersoner, företag och lantbrukare i Sverige möjlighet att leva
i trygghet. Länsförsäkringsgruppens återförsäkringsskydd hanteras,
genom ett antal poollösningar och gemensamma gruppskydd, av
Länsförsäkringar Sak.

Ägarstyrning
länsförsäkringsbolag
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Länsförsäkringar AB är ett aktiebolag, och tillika moderbolag i en finansiell
koncern, som ägs individuellt i olika omfattning av de 23 länsförsäkringsbola
gen och 16 socken- och häradsbolag, som i sin tur ägs av totalt 3,9 miljoner
försäkringskunder. I formell mening är varje länsförsäkringsbolags styrelse
ansvarig för ägarstyrningen. Mot bakgrund av den federativa organisationen
och avsikten med ägandet av Länsförsäkringar AB har bolagen tillsammans
skapat gemensamma former för ägarstyrning som svarar både mot de krav
som normalt ställs på ägarstyrning och mot de federativa förutsättningarna.
Ägarstyrningen i Länsförsäkringar AB har tydliga fördelar jämfört med
ägarstyrning i många större finansiella koncerner. Detta tack vare att samtliga
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länsförsäkringsbolag har samma tydliga syfte med ägandet, är aktiva och har
tillsammans stor finansiell kapacitet för att trygga långsiktigheten i ägandet.

Ägarstyrningens logik
Ägarstyrningens logik handlar i huvudsak om relationen mellan Länsförsäk
ringar ABs styrelse, Länsförsäkringar ABs bolagsstämma och länsförsäk
ringsbolagens ägarkonsortium. Den formella ägarstyrningen sker genom
bolagsstämman, men länsförsäkringsbolagens ägarkonsortium och länsför
säkringsbolagens representation i Länsförsäkringar ABs styrelse är också
viktiga delar. Formellt regleras bolagsstämmans uppgifter i lag och i bolags
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Balans mellan lokalt och gemensamt
Länsförsäkringsgruppen har utvecklat balansen mellan småskalighet
och storskalighet. Länsförsäkringsbolagens samverkan genom Läns
försäkringar AB har vuxit fram utifrån ett decentraliserat perspektiv,
inte tvärtom. De lokala bolagen har bestämt sig för samverkan för att
nå skalfördelar och för att kunna koncentrera sig på det som är det
viktigaste; hur mötet med kunderna sker och hur kundrelationer
utvecklas till att präglas av närhet.
Vissa saker inom länsförsäkringsgruppen drivs storskaligt för att
skapa fördelar, till exempel utveckling av produkter och IT-system.
Andra delar lämpar sig bättre för arbete i mindre skala, till exempel det
personliga kundmötet. Framgången ligger i balansen. Utgångspunkten
för samarbetet inom länsförsäkringsgruppen är alltid att så stor del
som möjligt av verksamheten ska drivas av de lokala bolagen och att
i princip alla kundkontakter ska ske där. För Länsförsäkringar är själva
kärnidén att möta och känna kunden och det görs bäst i småskalighet.
Stordriftsfördelarna uppstår i den samverkan mellan länsförsäkrings
bolagen som sker genom Länsförsäkringar AB med dotterbolag.
Erfarenheten visar att lokal beslutskraft, kombinerad med gemen
samma muskler, skapar ett verkligt mervärde för kunderna.

Ägarstyrning av Länsförsäkringar AB

Styrning av risktagande och kapitalanvändning
Länsförsäkringar ABs affärsverksamhet ska bedrivas i vinstsyfte så
att bolaget kan lämna en avkastning på eget kapital på marknads
mässig nivå. Allt kapital som inte behövs för den verksamhet Länsför
säkringar AB bedriver ska över tid lämnas tillbaka till ägarna som
utdelning. Koncernens kapitalsituation i förhållande till dess samlade
risker utgör utgångspunkt vid beslut om utdelning. Länsförsäkringar
AB strävar efter en balans mellan kapitalstyrka och risktagande så
att minst kreditbetyget A kan försvaras.
Länsförsäkringsbolagen är mycket väl konsoliderade och har där
för betydande förmåga att tillskjuta kapital till koncernen. Länsför
säkringar AB-koncernens kapitalstyrka bedöms därför inte enbart
utifrån dess egen situation utan även med hänsyn till länsförsäk
ringsbolagens kapitalstyrka. Ratinginstitut och andra intressenter
har det synsättet.

Länsförsäkringar AB
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Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar Bank AB
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ordningen. Konsortiets uppgifter regleras i länsförsäkringsbolagens konsor
tialavtal. Konsortiets ordförande utses av länsförsäkringsbolagen.
Länsförsäkringar ABs styrelse väljs av bolagsstämman som utgörs av
företrädare för samtliga aktieägare. Valet av styrelse bereds av en valbered
ning utsedd av bolagsstämman på uppdrag av ägarna. Valberedningens sam
mansättning, mandattid med mera regleras i bolagsordningen. Konsortiets
ordförande ansvarar för processen gällande förnyelse av valberedning.
Länsförsäkringar ABs styrelse driver de strategier och mål som ägarna
kommer överens om och verkställer därmed ägarnas uppdrag. Länsförsäk
ringsbolagens uppdrag till Länsförsäkringar ABs styrelse beslutas i konsortiet
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Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB*
* Bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer och konsolideras inte
i Länsförsäkringar AB.

och finns dokumenterat bland länsförsäkringsgruppens styrdokument. Läns
försäkringar ABs styrelse har samtidigt ett stort ansvar för att förvalta det
kapital som länsförsäkringsbolagen har placerat i Länsförsäkringar AB. Läns
försäkringar ABs styrelse beslutar, med utgångspunkt i uppdraget från
ägarna, om verksamhetens inriktning och omfattning.

Om Länsförsäkringar AB
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Den gemensamma affären
Bolag och erbjudande

Länsförsäkringar
Sakkoncernen

Länsförsäkringar
Bankkoncernen

Länsförsäkringar Sak ansvarar för den sakförsäkringsrörelse,
inklusive djur- och grödaförsäkring, som enligt uppdrag från
länsförsäkringsbolagen ska bedrivas av Länsförsäkringar AB.
Uppdraget är att komplettera länsförsäkringsbolagens erbjudande med specialprodukter för att möta kundernas behov och
att starta ny affär som sedan kan föras ut till länsförsäkrings
bolagen. Djurförsäkringsrörelsen drivs i dotterbolaget Agria
Djurförsäkring. Länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringsskydd, gruppintern återförsäkring med ett antal
poollösningar, hanteras av Länsförsäkringar Sak, som även
tecknar viss internationell mottagen återförsäkring.

Länsförsäkringar Bank erbjuder banktjänster till privat
personer, lantbruk och småföretag. Försäljning och service
sker genom länsförsäkringsbolagens kontor, via internet och
telefon. Inlåning samt viss utlåning sker i Länsförsäkringar
Bank, medan merparten av utlåningen och upplåningen sker
i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek. Dotterbolaget
Länsförsäkringar Fondförvaltning tillhandahåller värde
pappersfonder. Dotterbolaget Wasa Kredit erbjuder finansieringstjänster till företag och privatpersoner – främst
leasing, hyra och avbetalning. Länsförsäkringar Bank är
Sveriges femte största retailbank.

Resultat 2018
Rörelseresultatet uppgick till 460 (1 028) Mkr. Av länsförsäkringsgruppens samlade premieintäkter på 26,8 Mdkr utgjorde
premieintäkten från Länsförsäkringar Sak 5,9 Mdkr.

Resultat 2018
Rörelseresultatet uppgick till 1 510 (1 599) Mkr, påverkat av
engångskostnader om 407 Mkr. Räntenettot ökade med 13
procent till 4 497 (3 996) Mkr.

Totalkostnadsprocent

Ökning av affärsvolymerna till 561 Mdkr

Ett framgångsrikt Länsförsäkringar AB – vad betyder det för oss?
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Ett framgångsrikt
Länsförsäkringar AB –
präglat av innovation, lyhördhet
och nyfikenhet – ger oss förutsättningar att vara ledande på
vår lokala marknad. Vårt gemensamma utvecklingsarbete är avgörande för att kunna erbjuda
relevanta lösningar för ett tryggt
och skadefritt liv – även imorgon.

Ett framgångsrikt
Länsförsäkringar AB är
en förutsättning för framgångsrika länsförsäkringsbolag. Och
tvärtom. Genom att vara framgångsrikt i sin leverans till länsförsäkringsbolagen kan vi lokalt
skapa ytterligare värde och
nytta för våra kunder. I landets
alla 23 delar.

Ulrica Hedman
Vd Länsförsäkringar Uppsala

Jens Listerö
Vd Länsförsäkringar Blekinge
Länsförsäkringar AB 2018

Länsförsäkringar
Fondliv Försäkrings AB

Länsförsäkringar
Liv Försäkrings AB

Länsförsäkringar erbjuder pensionssparande främst inom
tjänstepension. Genom Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiförvaltning och riskförsäkring inom personriskområdet. Länsförsäkringar Fondliv är marknadsledande på
fondförsäkringsmarknaden för individuell tjänstepension med
en marknadsandel på 18 procent, mätt i premieinkomst. Länsförsäkringars fondutbud består av 38 fonder med eget varumärke och 52 externa fonder.

Länsförsäkringar Liv, som är stängt för nyteckning, förvaltar
traditionell livförsäkring som är tecknad före stängningen
2011. Länsförsäkringar Liv förvaltar traditionell livförsäkring åt
sina kunder i fyra bestånd; Nya Trad, Gamla Trad, Nya Världen
och Försäkrad Pension. Kunder med försäkringar i Gamla Trad
har sedan 2013 möjlighet att villkorsändra befintliga försäkringar till Nya Trad. Sedan 2018 erbjuds även kunder med Nya
Världen och Försäkrad Pension att villkorsändra försäkringar
till Nya Trad.

Resultat 2018
Rörelseresultatet ökade till 673 (600) Mkr. Premieinkomsten
uppgick till 9 010 (9 133) Mkr.

Resultat 2018
Resultatet uppgick till 609 (3 121) Mkr. Länsförsäkringar Livs
resultat konsolideras inte i Länsförsäkringar AB då bolaget
bedrivs enligt ömsesidiga principer.

Förvaltat kapital

Förvaltat kapital

Länsförsäkringar AB 2018

Det är en ynnest att få
verka i ett sammanhang
med ett gemensamt fokus på att
skapa trygghet och möjligheter
för våra kunder, tillika ägare. Vår
utveckling bygger på hållbart
och innovativt värdeskapande.
Länsförsäkringar ABs fina insatser är en nyckel till framgång i
detta arbete.

Länsförsäkringar AB och
länsförsäkringsbolagen
– det bästa av två världar. Länsförsäkringsbolagens lokala närvaro,
personliga kundkontakt och näsa
för affärer. Länsförsäkringar AB
kompletterar med samordning,
spetskompetens och fler affärer.
Lokalt och gemensamt – i genuin
samverkan.

Beatrice Kämpe Nikolausson
Vd Länsförsäkring Kronoberg

Ricard Robbstål Vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Bolag och erbjudande
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Drivkrafter och trender
Vår omvärld Drivkrafter och trender i vår omvärld påverkar framtida kundbehov och därmed Länsförsäkringars
verksamhet, affärsmodell och utvecklingsbehov. Utmaningarna är många men Länsförsäkringar har goda förutsätt
ningar, främst genom sin breda kundbas, lokala kännedom, långsiktighet och kompetenta medarbetare, att på bästa
sätt möta förändrade behov.

Kundernas behov i fokus
Allt fler kunder söker trygghet hos en leverantör de har förtroende
för, vilket gör varumärket till en viktig hörnsten i kundupplevelsen.
För att leverera produkter och tjänster som motsvarar kundernas
förväntningar måste leverantören förstå kundernas behov och
beteende, och utgå från kundinsikterna i utvecklingsarbetet
och kundkontakterna. Länsförsäkringar har goda förutsätt
ningar för att möta kundernas behov genom en bred kundbas,
lokal kännedom, och en unik affärsmodell som stödjer både
lokalt och digitalt kundmöte. Länsförsäkringars utgångs
punkt är alltid kunden och all kommunikation bygger
på kunddata och därmed på kunskap. Länsförsäkringars
prisbelönade bank-app bidrar med ett stort kundvärde.
Delningsekonomin som växer fram handlar om att ta
vara på resurser på ett sätt som bidrar till hållbarhet och
god ekonomi. Det finns också en strävan efter att ta bort
mellanhänder och tekniken blir en möjliggörare för nya
konsumtionsmodeller. Dela taxi, bostad, bil, idéer och låna
det som går, för att maximera komfort och flexibilitet till
minimal kostnad blir allt vanligare. Ur ett bank- och
försäkringsperspektiv erbjuds nya affärsmöjligheter tack vare de
nya behov som uppstår. Länsförsäkringar måste vara innovativa och
samarbeta inom länsförsäkringsgruppen – kundupplevelsen ska alltid
vara lokal och nära, medan utvecklingen kan ske gemensamt.

Prioriterade frågor för våra intressenter
Under 2018 genomfördes en intressent
dialog för att fånga upp vilka förväntningar
intressenterna har på Länsförsäkringar
ABs hållbarhetsarbete.

Informera om hållbar
skadereglering och hur
kunder kan undvika att skador
sker eller att olyckor händer.
Kund

För vidare information om
intressentdialogen se sidan 131.
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Bidra till att skapa
trygghet för kunderna.
Samordning av gruppens
skadeförebyggande arbete
och ansvarsfulla investeringar
är viktiga områden.
Ägare

Länsförsäkringar AB 2018

Teknologi

Klimat

Regelverk

Teknikutvecklingens starka framfart innebär
nya bank- och försäkringslösningar och nya
affärsmöjligheter. Den traditionella konkurrensen utmanas ständigt av nya och nytänkande aktörer.
För försäkringsbranschen skapar teknikutvecklingen möjlighet till ökad relevans,
förbättrad riskbedömning, individanpassade
produkter, skadeförebyggande tjänster och
prediktiva analyser för att avvärja skador.
Länsförsäkringars utvecklingsarbete
måste vara innovativt, med snabb produkt
utveckling och testverksamhet, för att
kunna leverera nya tjänster som efterfrågas
av kunderna. Länsförsäkringar har under
2018 genomfört ett flertal pilotprojekt kring
hälsa, skadeförebyggande samt trygghet
och brottsförebyggande arbete.
Länsförsäkringars fortsatta utveckling av
robotisering och automatisering förbättrar
effektiviteten. Ny teknik gör det möjligt att
processa kunddata tillsammans med sociala
data för att lära mer om kunden och marknaden, där Länsförsäkringars breda kundbas
och produkterbjudande är till stor fördel.

Klimatförändringar, som är en konsekvens
av ökade koldioxidutsläpp, orsakar global
uppvärmning. Ett varmare klimat som följs
av extrema väderhändelser som exempelvis
stormar, skyfall och torka, får stora samhällsekonomiska konsekvenser, vilket
skogsbränderna och torkan i Sverige under
sommaren 2018 är bevis på.
Klimatrisk är det hållbarhetsområde som
utgör den största utmaningen för Länsförsäkringar. För försäkringsbranschen kan den
globala uppvärmningen leda till stora skadekostnader. Därför är det skadeförebyggande
miljöarbetet mycket viktigt för Länsförsäkringar. Länsförsäkringar AB deltar i ett
FN-samarbete med andra försäkringsbolag
för att ta fram verktyg kring klimatriskanalys.
Även banker påverkas av klimatförändringar, såsom värdet på fastigheter och därmed bankernas kreditgivning. 2018 utfördes
en klimatriskscenarioanalys av Länsförsäkringar Banks bolåneportfölj som estimerar
förväntade kreditförluster vid olika scenarion. I livportföljen gjordes motsvarande
scenarioanalys på delar av investeringarna.

Regelverksutvecklingen fortsätter att ha
stor påverkan på banker och försäkrings
bolag de närmsta åren. Exempel på nya
större lagstiftningar som infördes 2018 var
MiFID II, GDPR, PSD II och IDD. IORP II och
Femte penningtvättsdirektivet kommer att
införas i svensk rätt 2019 respektive 2020.
På EU-nivå pågår arbete med att ta fram
lagförslag för en hållbar finansmarknad.
Länsförsäkringar välkomnar denna utveckling då den syftar till att harmonisera standarder och bedömningskriterier kring
hållbarhetsfrågor.
Harmoniseringen av lagstiftningen
inom EU bidrar också till ökad komplexitet.
De större regelverken genomförs ofta både
i form av direktiv och EU-förordning. Till
detta kommer riktlinjer från de europeiska
tillsynsmyndigheterna samt föreskrifter
och allmänna råd från Finansinspektionen.
Länsförsäkringar är väl positionerade
för att möta de utmaningar som regelverken
medför. Det är ytterst viktigt att konsumenterna är skyddade.

I försäkringsbranschen
tror jag att den personliga hälsan kommer att bli
avgörande – både för oss medarbetare och för våra kunder.

Kunderna efterfrågar
nischade sparprodukter
som är bäst i klassen på hållbarhet. De vill se mätbara mål
på hur deras investeringar gör
positiv skillnad.

Klimatfrågan är central.
Det är viktigt att förutom att jobba med ständiga
förbättringar även ställa om
investeringarna för att uppnå
2-gradersmålet.

Mäklare

Intresseorganisation

Medarbetare

Länsförsäkringar AB 2018
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Så skapar vi värde
Så skapar vi värde Med ett tydligt fokus på att ge ägarna, de 23 länsförsäkringsbolagen, de bästa förutsättningarna
att utvecklas lokalt skapar Länsförsäkringar AB värden både för den egna verksamheten och för våra intressenter.

Till våra intressenter

…skapar vi värde

O m vä r l d s f a k t o re r
Kunder
Vinster går tillbaka till våra
ägare, länsförsäkrings
bolagen – och därmed till
Länsförsäkringars kunder.

Ägare

Skapar möjlighet
för ett brett
kunderbjudande
inom bank, sakoch pensionsförsäkring.

Stärker länsförsäkrings
bolagens kunderbjudande,
speciellt genom att ta
tillvara skalfördelar.

Vision
Värderingar
Mål

Specialist
kunskap, affärs
utveckling och
innovation.

Medarbetare
Satsning på en
lärande, mångfaldig och
hälsosam arbetsplats.

Skadeförebyggande arbete
stärker kundernas hälsa och
säkerhet, minskar skade
kostnader och bidrar till ett
hållbart samhälle.

Gemensamma, storskaliga
lösningar skapar högre
effektivitet och lägre
kostnader.

Samhälle
O m vä r l d s f a k t o re r
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…både socialt, miljömässigt

…och ekonomiskt
Återbäring och rabatter till kunder

Kunder
•• Hög servicenivå och kompetens.
•• Heltäckande erbjudande skapar trygghet.
•• Konkurrenskraftiga priser och god avkastning.
•• Skadeförebyggande arbete minskar skadorna.

Mkr
Försäkringsersättningar till kunder

Mdkr

Ägare
•• Skapar möjlighet för länsförsäkringsbolagen
att erbjuda ett heltäckande och brett
kunderbjudande inom bank, försäkring,
pension och fastighetsförmedling.
•• Gemensamma affärslösningar.
•• God utdelning till ägarna.

Medarbetare

Löner och pensioner till medarbetare

Mdkr
Betalning till leverantörer

•• Attraktiv arbetsplats.
•• God arbetsmiljö.
•• Goda möjligheter till kompetensutveckling.
•• Goda karriärmöjligheter.

Mdkr
Bidrag till forskning

Samhälle
•• Kärnaffär som skapar samhällsnytta och
stärker kunders långsiktiga ekonomiska
trygghet.
•• Skadeförebyggande arbete – vinst för miljön.
•• Förebyggande insatser minskar ohälsa och
kostnader för samhället och arbetsgivare.
•• Stöder forskning kring samhällsutmaningar,
psykisk ohälsa och djurhälsa.

Länsförsäkringar AB 2018

Mkr

Så skapar vi värde
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Vision, värderingar och mål
Vision, värderingar och mål Länsförsäkringar AB arbetar med en visions- och värderingsstyrd planering av verk
samheten. För att nå utsatta mål är detta vägledande för alla verksamheter inom koncernen. Länsförsäkringar AB
bidrar till länsförsäkringsgruppens gemensamma varumärkeslöfte som handlar om att förenkla kunders vardag
och bidra till en trygg framtid.

Vision
Visionen ska alltid vara vårt riktmärke. Allt övergripande och
långsiktigt arbete syftar till att vi tillsammans skapar trygg
het och möjligheter för våra kunder och samhället i stort.

Tillsammans
skapar vi trygghet
och möjligheter

Värderingar

Engagemang
Tillit
Öppenhet
Professionalism

Värderingarna är basen i vår företagskultur och beskriver hur vi ska
bemöta varandra, våra kunder och andra intressenter. De ska inspirera
och stötta oss i vårt arbete där vi varje dag ska ge ett ökat kundvärde.

Mål
Länsförsäkringar ABs mål utgår alltid från uppdraget att bidra till
att våra ägare, de 23 länsförsäkringsbolagen, skapar det bästa värdet
för kunden. Målen bygger på Länsförsäkringars gemensamma
strategier och viktiga förändringar i vår omvärld. För att målen ska
uppnås måste Länsförsäkringar AB fortsätta att vara den bästa
partnern till länsförsäkringsbolagen och stödja dem i att leverera
den bästa kundupplevelsen. Dessutom måste Länsförsäkringar AB
fortsätta att vara en stark, snabb och agil genomförare.

Marknadens mest nöjda kunder
och medarbetare. Långsiktig
lönsam tillväxt i gemensamma
affärer. Hållbarhet genomsyrar
hela verksamheten.

Marknadens mest nöjda kunder
Länsförsäkringar ska vara kundernas självklara
val för finansiella tjänster.
För att kunna möta kundernas förväntningar och behov måste
Länsförsäkringar erbjuda sina kunder en trygg ekonomisk helhets
lösning inom bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling.
Utfall 2018
•• Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder inom bank,
sakförsäkring, privat pension och fastighetsförmedling enligt
Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätningar 2018.
•• Kantar Sifos anseendeundersökning 2018 visar att Läns
försäkringar har det högsta anseendet i finansbranschen.
•• Länsförsäkringars nöjda kunder och höga anseende har lett till
en klar marknadsledande position inom svensk sakförsäkring
i mer än 20 år och en fortsatt stark kundtillströmning till bankaffären och fastighetsförmedlingen.
Länsförsäkringars marknadsandelar
%
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Långsiktig lönsam tillväxt
Nöjda kunder lägger grunden för långsiktig
lönsam tillväxt.

Hållbarhet i verksamheten
Hållbarhet innebär att öka kundvärdet och att
bidra till långsiktig hållbar samhällsutveckling.

Långsiktig lönsam tillväxt i de kundägda länsförsäkringsbolagen
är viktigt för att kunna möta framtida utmaningar, ta samhälls
ansvar och stödja en hållbar utveckling.

Genom att inkludera hållbarhet i hela verksamheten kan Läns
försäkringar minska hållbarhetsrisker och samtidigt bidra till en
positiv samhällsutveckling och affärsnytta.

Utfall 2018
•• Länsförsäkringars goda tillväxt fortsatte under 2018 för
samtliga verksamhetsområden.
•• Baserat på det goda resultatet 2018 så kommer länsförsäk
ringsbolagen sammanlagt att betala ut 825 Mkr i återbäring
och rabatter till sina ägare – kunderna.
•• Länsförsäkringsbolagen, Länsförsäkringar AB-koncernen och
respektive dotterbolag är fortsatt väl kapitaliserade 2018.

Utfall 2018
•• Under året ökade investeringarna i gröna obligationer till 3,1
Mdkr. Investeringarna är öronmärkta till klimatsmarta projekt.
•• Länsförsäkringars Fondförvaltning lanserade en Svanenmärkt
Sverige-fond och en fossilsmart fond.
•• Hållbarhetskraven kring externa förvaltare skärptes.
•• Länsförsäkringar bidrog till forskningsfinansiering kring bland
annat psykisk ohälsa och oskyddade trafikanter.
•• Agrias forskningsfond fyllde 80 år och bidrog under året med
drygt 9,5 Mkr till forskning kring djurhälsa.

Solvens II kapitalkvot per 31 december 2018

Läs mer om Länsförsäkringar ABs hållbarhetsarbete
på sidorna 14–32 och 129–139.
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23 länsförsäkringsbolag
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Hållbarhet i affären
Hållbarhet handlar om att ge ett ökat värde till kunderna och att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Länsförsäkringar ABs hållbarhetsarbete utgår från visionen ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter”.
Genom att integrera hållbarhet i verksamheten kan Länsförsäkringar AB öka affärsnyttan samt bidra till ett
hållbart samhälle.

Genom att ta ekonomisk, social och miljö
mässig hänsyn i verksamhetsutvecklingen
och i affärsbesluten kan Länsförsäkringar
AB minska hållbarhetsrisker, öka kund
nyttan och samtidigt bidra till en positiv
samhällsutveckling och affärsnytta. Läns
försäkringar stödjer FN Global Compacts
principer.
De viktigaste hållbarhetsfrågorna
Länsförsäkringar AB genomför återkom
mande kartläggningar av risker och möjlig
heter samt av bolagets direkta och indirekta
påverkan i värdekedjan. Väsentliga hållbar
hetsrisker och möjligheter identifieras och
prioriteras i samverkan med de viktigaste
intressenterna: kunder, ägare, medarbetare,
leverantörer, samarbetspartners, bransch
organisationer, intresseorganisationer,
myndigheter och investerare.
Med utgångspunkt i intressentdialogen
och med vägledning av redovisningsstan
darden GRI (Global Reporting Initiative) har
åtta prioriterade hållbarhetsfrågor identifie
rats. De åtta hållbarhetsfrågorna är grupp

erade i tre fokusområden: ansvarsfullt
erbjudande, ansvarsfullt företagande och
långsiktigt miljö- och samhällsengagemang.
Ny väsentlighetsanalys genomförd
Under hösten 2018 gjordes en ny väsentlig
hetsanalys. Syftet med analysen var att pri
oritera vilka hållbarhetsfrågor som är vikti
gast för Länsförsäkringar utifrån verksam
hetens påverkan på miljö och samhälle. Som
en del i väsentlighetsanalysen genomfördes
intressentdialoger med olika intressent
grupper för att bättre förstå vad nyckel
intressenter förväntar sig av Länsförsäk
ringar ABs hållbarhetsarbete. Uppdate
ringen av de viktigaste hållbarhetsfrågorna
kommer att styra innehållet om hållbarhet
i 2019 års redovisning.
Länsförsäkringsbolagen har en särställ
ning bland intressenterna i egenskap av
ägare och mottagare av Länsförsäkringar
ABs leveranser. Kundmötet h anteras lokalt
av länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar
ABs uppdrag är att driva gemensamma
affärer inom bank och försäkring samt att

Den lokala kundägda affärsmodellen
skapar goda förutsättningar för långsiktigt
samhällsansvar.
Under året utnämndes vi till det mest hållbara varumärket inom bank
av Svensk Hållbarhetsranking och inom försäkring av Sustainable
Brand Index. Genom vår lokala närvaro runt om i landet bidrar vi till
forskning kring samhällsutmaningar och till lokala samhällsinitiativ.
Christina Kusoffsky Hillesöy, hållbarhetschef Länsförsäkringar AB
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FNs globala mål
Under 2018 har Länsförsäkringar AB till
sammans med de 23 länsförsäkringsbolagen
kartlagt vilka av FNs globala mål som Läns
försäkringar kan bidra positivt till och de
mål som Länsförsäkringar kan arbeta mot
för att minska sin negativa påverkan. Arbetet
har utgått från Länsförsäkringars väsentliga
hållbarhetsfrågor, påverkansgrad, identifie
rade risker och möjligheter.
 er information om hur
M
Länsförsäkringar arbetar med
FNs globala mål finns på sidorna
130–131.

bedriva strategiskt utvecklingsarbete och
service inom områden som ger skalfördelar
och bidrar till effektivitet.
Klimatrisk mest väsentliga utmaningen
Klimatrisk är det hållbarhetsområde som
utgör den största utmaningen för Länsför
säkringar. Klimatförändringar, som är en
konsekvens av ökade koldioxidutsläpp, orsa
kar global uppvärmning. Ett varmare klimat
som följs av extrema väderhändelser som
exempelvis stormar, skyfall och torka, får
stora samhällsekonomiska konsekvenser.
Skadliga effekter för försäkringsbolag och
banker är uppenbara.
Länsförsäkringar ABs styrelse har identi
fierat klimatrisk som det mest prioriterade
området vilket framgår av hållbarhetspoli
cyn. Länsförsäkringar AB strävar efter att
begränsa och minska risken för klimatpå
verkan i arbetet inom flera av de prioriterade
hållbarhetsfrågorna: påverkansdialoger
och investeringar inom området ansvars
fulla investeringar; skadeförebyggande
arbete och hållbarhetskrav på skaderepara
törer i försäkringserbjudandet; hållbarhets
krav vid inköp; bidrag till forskning kring
klimatpåverkan, påverkansarbete och före
byggande arbete inom långsiktigt miljö
arbete och samhällsengagemang.

Länsförsäkringar AB 2018
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Väsentlighetsanalys och prioriterade hållbarhetsfrågor

Direkt miljöpåverkan

Långsiktigt miljö- och
samhällsengagemang
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Ansvarsfullt erbjudande

Ansvarsfullt företagande

Miljö- och samhällsansvar

Ansvarsfulla investeringar
Investeringar som tar hänsyn till håll
barhet och skapar god avkastning.

Affärsetik
Företagskultur med hög ambition inom
affärsetik.

Ansvarsfullt bankerbjudande
Kreditgivning och betalningar som tar
hänsyn till hållbarhet.

Ansvarsfull arbetsgivare
Arbete med mångfald och jämställdhet,
kompetensutveckling, hälsa och arbets
miljö med ambition att a ttrahera och
behålla duktiga medarbetare.

Långsiktigt miljö- och samhälls
engagemang
Forskning kring samhällets trygghets
utmaningar samt påverkansarbete för att
minska risker för naturskador till följd av
klimatförändringar i samhället. Påverkans
arbete för att minska psykisk ohälsa
i samhället.

Ansvarsfullt försäkringserbjudande
Försäkringstjänster med skadeföre
byggande och hälsofrämjande åtgärder
i fokus.

Hållbarhetskrav på leverantörer
Hållbarhetskrav i leverantörskedjan.
Direkt miljöpåverkan
Åtgärder för att minska verksamhetens
direkta miljöpåverkan.

Länsförsäkringar AB 2018

Hållbarhet

15

Ansvarsfullt erbjudande

Ansvarsfulla investeringar
Länsförsäkringar AB placerar kundernas sparkapital och erbjuder både egna fonder och externa fonder.
Aktiv ägarstyrning, internationella konventioner, samarbeten och integrering av hållbarhetsfrågor i förvaltningen
utgör grunden för arbetet med ansvarsfulla investeringar.
Utgångspunkten för investeringsfilosofin är
en övertygelse om att välskötta bolag som
arbetar systematiskt och integrerat med
hållbarhetsfrågor är de bästa investering
arna över tid. Det är också dessa bolag som
kommer att vara bäst på att hantera r isker
med och identifiera lösningar på lokala och
globala samhällsutmaningar.
Risker och möjligheter
Länsförsäkringar ABs investeringar medför
en indirekt påverkan på människor, samhälle
och miljö genom de enskilda bolagens verk
samhet. Länsförsäkringar försöker minska
den indirekta påverkan genom en systema
tisk process för förvaltarurval, investerings
analyser, val av investeringar, genomlysning
av bolag och påverkansdialoger.
Genom att verka för att bolag följer FN
Global Compacts principer för ansvarsfullt
företagande försöker Länsförsäkringar bidra
till att bolagens negativa påverkan på
människor, samhälle och omgivande miljö
minskar.
Länsförsäkringar ser finansiella risker
med den globala uppvärmningen. Klimatför
ändringar kan påverka bolag genom föränd
rade marknadsförhållanden och genom
fysiska klimatförändringar. Från ett omvänt
perspektiv finns det investeringsmöjligheter
i bolag som begränsar klimatförändringar
och har lösningar för klimatanpassning.
Genom att integrera hållbarhetsfrågor
i investeringsanalyser och beslut kan inves
teringsmöjligheter identifieras. Målet är att
inom ramen för fastställda förvaltningsmål
bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Genom investeringar och bolagspåverkan
kan Länsförsäkringar bidra till flera av FNs
globala mål.
Strategi för hållbarhetsintegrering
Strategin för integrering av hållbarhet i inves
teringarna består av fem fokusområden:
•• Aktiv ägarstyrning
•• Påverkansdialoger
•• Förvaltarurval med hållbarhetskrav
•• Hållbara investeringar och s parande
•• Minska klimatrisker i investeringar

16

Hållbarhet

Investeringar förvaltas av Länsförsäkringar
Fondförvaltning (”Fondbolaget”) som förval
tar Länsförsäkringars egna fonder och kapi
talförvaltningen som förvaltar investeringar
för liv- och sakportföljerna (”institutionella
portföljer”).
Aktiv ägarstyrning
I ägarstyrningsarbetet ingår bolagsdialoger
kring hållbarhetsfrågor, deltagande i valbe
redningar för att påverka styrelsesamman
sättning samt röstning på bolagsstämmor.
Målet är ökad mångfald i styrelser. Fondbo
laget röstar på bolagsstämmor i bolag som
ingår i de egna fonderna och där ett väsent
ligt ägande finns eller där det av andra skäl
är viktigt att rösta.
Påverkansdialoger
Dialoger kring hållbarhetsfrågor förs i syfte
att påverka bolag att agera ansvarsfullt.
Dialoger förs både reaktivt när en incident
har inträffat och i förebyggande syfte.
Arbetet med ansvarsfulla investeringar
utgår från FN Global Compacts principer
och internationella konventioner inom miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption
och kontroversiella vapen. Samarbete sker
med ett konsultbolag för att genomlysa och
analysera noterade bolagsinnehav utifrån
konventioner. Med analysen som utgångs
punkt försöker Länsförsäkringar AB att
genom dialog påverka bolag som bryter mot
konventioner. Målet är att det analyserade
bolaget ska upphöra med kränkningen och
vidta förebyggande åtgärder för att för
hindra att liknande incidenter upprepas.
Om dialogen inte når avsett resultat kan
innehavet som en sista utväg avyttras.
En utmaning är att noterade bolag
i utvecklade länder tenderar att vara mer
transparenta än bolag på utvecklingsmark
nader vilket gör att misstanke om konven
tionsöverträdelse inte alltid fångas upp.
Samma utmaning gäller för vissa tillgångs
slag, till exempel vissa kreditobligationer och
onoterade tillgångar. Frivilligorganisationer
och media fyller en viktig roll i sin bevakning
av bolag. Genomlysningsprocessen fångar

upp olika källors rapportering, inklusive
frivilligorganisationer.
Förebyggande dialoger förs med bolag
i syfte att säkerställa att de hanterar sina
hållbarhetsrisker, som identifieras genom
analys av portföljinnehav.
Länsförsäkringar AB är aktivt i flera
investerarinitiativ kring olika hållbarhets
teman och branscher. Genom att samarbeta
med andra investerare ges större tyngd och
effektivitet i dialogerna.
Förvaltarurval med hållbarhetskrav
Fondbolagets svenska tillgångar förvaltas av
interna förvaltare. Övriga investeringar för
valtas av externa förvaltare genom fonder
och diskretionära mandat. Investeringsfilo
sofin bygger på att använda ledande förval
tare med olika förvaltningsinriktningar. Vid
upphandling av nya förvaltare ställs hållbar
hetskrav och förvaltarnas arbete betygsätts
utifrån olika kriterier. Målsättningen är att
välja externa förvaltare som integrerar håll
barhet i förvaltningen och ägararbetet. För
valtare följs upp årligen med målsättning att
de ständigt ska förbättra sitt arbete med att
integrera hållbarhet i förvaltningen.
Hållbara investeringar och sparande
Fondbolagets svenska aktie- och räntefonder
förvaltas internt och hållbarhetsanalys är en
integrerad del i investeringsprocessen. En
utmaning är att många mindre bolag inte har
kommit lika långt som större bolag i sitt håll
barhetsarbete och att extern analys ofta
saknas på dessa bolag. Länsförsäkringar gör
egna hållbarhetsanalyser och samlar in
information från bolag genom ett standardi
serat frågeformulär som kompletteras med
egen analys av rapportering, uppföljande
möten och extern analys när den finns till
gänglig. Bolagen får ett hållbarhetsbetyg,
skala icke godkänt till väl godkänt. Målet är
att alla innehav i fonderna ska ha ett hållbar
hetsbetyg och att majoriteten av innehaven
i fonderna ska vara i bolag med betyget väl
godkänt. Investeringar i bolag med sämre
betyg kan göras förutsatt att bolaget för
bättrar sitt arbete.
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I de institutionella portföljerna inkluderar
hållbara investeringar obligationer som
finansierar klimat- och miljörelaterade pro
jekt. Efterfrågan på gröna obligationer är
dock större än utbudet vilket begränsar
möjligheten att öka andelen investeringar
i gröna obligationer i den takt som önskas.
Minska klimatrisker i investeringar
Länsförsäkringar ser finansiella risker i att
investera i bolag som baserar sin verksamhet
på fossila bränslen och andra bolag med stor
klimatpåverkan. I egna fonder och diskretio
nära mandat exkluderas gruv- och energi
bolag där mer än 20 procent av omsättningen
kommer från förbränningskol. Vid utgången
av 2018 var 134 kolbolag exkluderade.
Koldioxidavtrycket för aktieinvestering
arna mäts och redovisas på hemsidan.
Aktiviteter och mål 2018
Integrering av hållbarhet i investeringsverk
samheten var i fokus under 2018. Ägar
policyn uppdaterades och nya interna pro
cesser och rutiner för att öka integreringen
av hållbarhet i förvaltningen togs fram.

Aktiv ägarstyrning
Under 2018 röstade Länsförsäkringar på 60
bolagstämmor. Andelen kvinnor i styrelser
i de bolag där Länsförsäkringar satt med
i valberedningar uppgick till 38 procent.
Påverkansdialoger
2018 gick Länsförsäkringar med i tre nya
klimatfokuserade investerarinitiativ: ett kli
matinitiativ riktat mot bolag med de största
globala koldioxidutsläppen, ett initiativ riktat
mot olje- och gasbolag och ett kring avskog
ning. Länsförsäkringar gick även med i ett
initiativ med fokus på hållbara livsmedel och
antibiotika i köttindustrin. Vidare gav Läns
försäkringar sitt stöd till Access to Medicine,
en organisation som verkar för att fler männi
skor globalt ska få tillgång till läkemedel.
Förvaltarurval med hållbarhetskrav
Kraven på externa förvaltare vid upphandling
och löpande uppföljning av existerande för
valtare skärptes under året. En lägstanivå
infördes, vilken innebär att förvaltare som
får ett betyg under lägstanivån placeras på
en observationslista under tolv månader och

en dialog inleds för att påverka förvaltaren.
Förvaltare som inte förbättrar sitt arbete
riskerar att få sitt avtal avslutat. Om fonden
är en rekommenderad fond på Länsförsäk
ringars Fondtorg och ingen förbättring sker
flyttas fonden till det utökade fondutbudet.
Under 2018 flyttades nio fonder från det
rekommenderade utbudet samt två förval
tare hamnade på observationslistan till följd
av bristfälligt arbete med hållbarhetsfrågor.
Hållbara investeringar och sparande
Under 2018 lanserade Länsförsäkringar en
fossilsmart fond och en Svanenmärkt
Sverigefond. Utöver dessa två fonder utöka
des fondtorget med två externt förvaltade
hållbarhetsfonder, en grön obligationsfond
och en hållbar tillväxtmarknadsfond.
Under 2018 ökade andelen investeringar
i gröna obligationer i de institutionella port
följerna från 1,5 Mdkr till 3,1 Mdkr och nådde
därmed målet för 2018 om 3,0 Mdkr.
Minska klimatrisker i investeringar
Under 2018 gjordes en klimatscenarioanalys
av de institutionella investeringsportföljerna

Fortsatt grönt ljus för
hållbarhetsfond
Länsförsäkringar Global Hållbar
placerade sig bland topp tre
över de mest hållbara globala
aktiefonderna i Söderberg &
Partners granskning av hållbar
hetsnivån i svenska fonder 2018.

Svanenmärkt fond
Under 2018 blev aktiefonden Länsförsäkringar S
 verige Aktiv
Svanenmärkt. Det innebär att fonden uppfyller Svanens investe
ringskrav på att bland annat inte investera i vapen, tobak, fossila
bränslen och bolag som begår konventionsbrott. Minst 50 procent
av bolagen som väljs in i fonden är i bolag med högt
hållbarhetsbetyg. Dessutom uppfyller fonden
krav på aktivt ägarstyrningsarbete i form av
röstning på bolagsstämmor och dialoger förs
med bolagen kring deras hållbarhetsarbete.

Länsförsäkringar AB 2018

Fossilsmart fond
Under 2018 lanserades Länsförsäkringar FossilSmart, en global
aktiefond som exkluderar bolag som producerar fossila bränslen och
överviktar bolag med låga utsläpp av koldioxid inom respektive sektor.
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med stöd av tankesmedjan ”2 degrees initia
tive”. Analysen fokuserade på aktie- och
kreditportföljens nuvarande sammansätt
ning av utvalda sektorer. Sektorers vikt jäm
fördes mot framtidsscenarier och målet att
begränsa jordens uppvärmning under två
grader. För fossila bränslen var portföljens
samlade sammansättning i linje eller väl
under tvågradersmålet. Kraftförsörjning
visade ett blandat resultat, där gasbolag låg
i nivå med målet medan förnybar energi
hade en lägre vikt än vad som spås krävas
för att nå klimatmålet.
En analys gjordes av bolag i två amerikan
ska kreditportföljer för att bedöma klimat
risker. En utmaning med klimatanalyser är
bristen på data. Av cirka 300 bolag som ana
lyserades fanns koldioxiddata inrapporterat
för en tredjedel av bolagen i det externa
analyssystemet. Av denna tredjedel stod tio
bolag för drygt 50 procent av koldioxidav
trycket i kreditportföljerna. Under 2018 gick
Länsförsäkringar med i investerarinitiativet
Climate Action 100+ för att påverka de 100
största utsläpparna av växthusgaser globalt,
varav ett par av bolagen återfinns i kredit
portföljerna.
Aktiviteter och mål 2019
Arbetet med integrering av hållbarhet i för
valtningen kommer att fortsätta, bland
annat genom ökade krav på externa förval
tare av noterade och onoterade tillgångar
samt internt förvaltade räntebärande till
gångar. Koldioxidavtryck för investeringar
kommer utökas till att förutom aktier även
omfatta räntebärande tillgångar. Vidare är

målsättningen att öka andelen investeringar
i gröna obligationer ytterligare och att
utvidga investeringsinriktningen till att även
omfatta andra hållbara obligationer än
enbart gröna. En mer omfattande klimat
scenarioanalys kommer att göras på de
institutionella portföljerna.
Ökad reglering
Kraven på integrering av hållbarhetsfrågor,
klimatscenarioanalyser och transparens
kommer att öka. På EU-nivå pågår arbete
med att ta fram lagförslag kring den hand
lingsplan för en hållbar finansmarknad som
togs fram i början av 2018. Länsförsäkringar
välkomnar denna utveckling då den syftar
till att harmonisera standarder och bedöm
ningskriterier kring hållbarhetsfrågor.
Under 2018 blev det lagkrav på att fond
förvaltare ska redovisa hur hållbarhet inte
greras i fonderna. Fondbolaget redovisar sitt
hållbarhetsarbete för samtliga av Länsför
säkringars egna fonder enligt den mall som
Fondbolagens förening tagit fram och som
har godkänts av Finansinspektionen.
Styrdokument och styrning
Hållbarhetspolicyn och ägarpolicyn ger
vägledning i hur ägarstyrningsarbetet ska
bedrivas och vilka principer som ska följas
kring förvaltningen av investeringarna.
Policyer, mål och aktiviteter revideras årligen.
Fondbolaget och Kapitalförvaltningen
samarbetar kring ägardialoger. Arbetet
återrapporteras löpande i olika forum som
syftar till att samordna, utveckla och följa
upp mål och aktiviteter.

Aktiviteter inom ansvarsfulla investeringar
Antal reaktiva1) bolagsdialoger kring hållbarhet som
fördes via konsult för Länsförsäkringar ABs räkning2)
Varav antal reaktiva bolagsdialoger som Länsförsäkringar
AB varit engagerade i kring hållbarhet

2018

2017

2016

123

119

107

21

15

30

Antal förebyggande dialoger kring hållbarhet

17

17

19

Antal uteslutna bolag kring hållbarhet3) exklusive kolbolag

40

33

27

Antal uteslutna kolbolag4)

134

130

78

Antal bolagsstämmor där röstning skett5)

60

50

36

Deltagande i valberedningar

16

16

13

Reaktiva bolagsdialoger avser dialoger med bolag där en hållbarhetsincident har inträffat.
Det konsultbolag som anlitas har dialoger med bolag som hamnar i deras etiska filter för Länsförsäkringar ABs och övriga kunders
räkning. Därtill har flera av Länsförsäkringar ABs externa förvaltare en löpande dialog med bolag kring hållbarhetsfrågor.
3)
Avser uteslutningar från direktägda aktier och kreditobligationer.
4)
Avser energi och gruvbolag med mer än 20 procent av intäkterna från förbränningskol.
5)
Avser ordinarie och extra bolagsstämmor.
1)

2)
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Investeringar 2018
Investerat i gröna obligationer

Mdkr
Dialoger kring hållbarhet fördes med

bolag
Antal exkluderade bolag till följd av klimatrisk
eller i strid med Länsförsäkringars ägarpolicy

bolag
Länsförsäkringar röstade på

bolagsstämmor
Genomlysning och koldioxidavtryck 2018
Andel av totalt kapital i de institutio
nella portföljerna som har genom
lysts utifrån hållbarhetsperspektiv

67%

Andel av totalt kapital i Fondbolagets
fonder som har genomlysts utifrån
hållbarhetsperspektiv

90%

Andel av totalt kapital i de institutio
nella portföljerna med ett uppmätt
koldioxidavtryck

16%

Andel av totalt kapital i Fondbolagets
fonder med ett uppmätt koldioxid
avtryck

46%

Länsförsäkringar AB 2018
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Ansvarsfullt bankerbjudande
Länsförsäkringar Bank är en viktig del av det finansiella systemet. Genom att verka för en ansvarsfull
kreditgivning kan banken bidra till ett ökat kundvärde och finansiell stabilitet. Även ökad tillgänglighet till
banktjänster är en viktig fråga för en hållbar samhällsutveckling.

Ett ansvarsfullt bankerbjudande handlar för
Länsförsäkringar om att bidra till finansiell
stabilitet i samhället genom att begränsa kre
ditrisker samt att tillgängliggöra banktjänster
i samhället. Hållbarhetsrisker är en del av
kreditbedömningen. Bankerbjudandet inklu
derar utlåning, betalningar och sparande.
Risker och möjligheter
Största delen av Länsförsäkringar Banks
kreditgivning sker med fastigheter som
säkerhet. Klimatförändringar kommer sanno
likt att påverka värdet på vissa fastigheter.
Genom kreditgivning finansierar b anken
även olika verksamheter inom småföretag
och lantbruk där sociala och miljörelaterade
risker kan förekomma och som banken där
med har en indirekt exponering mot. Samtidigt
finns möjligheter att genom kreditgivningen
finansiera fastigheter och verksamheter
som överensstämmer med framtida krav på
hållbarhet. Bankens utgivning av obligatio
ner innebär stora möjligheter att genom
gröna och sociala obligationer styra kapital
till hållbarhetsrelaterade ändamål.
Kreditgivning med låga hållbarhetsrisker
Länsförsäkringar Banks utlåning sker
i Sverige och i svenska kronor. Kredit
givningen till privatpersoner och företag
är geografiskt väl diversifierad med låg
genomsnittlig utlåning per kund. Utlåningen

Utlåningsportfölj 31 december 2018

Bolån, 77%

Småföretag, 1%

Lantbruk, 10%

Övrigt, 9%

Flerbostadsfastigheter, 3%
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till företag är främst till små företag där
miljö- och samhällsrelaterade risker bedöms
vara begränsade. Affärsmodellen inom
kreditgivning har således relativt låga
hållbarhetskreditrisker.
Grunden för kreditgivning är kreditpolicyn
samt kreditinstruktioner som inkluderar
kriterier för acceptabel risk och identifierar
områden med höga risker inom hållbarhet
som kräver speciella överväganden. Höga
krav ställs på kundernas återbetalnings
förmåga samt säkerheternas kvalitet.
Miljörisker och miljöansvar för lantbruk
och företag regleras i ett omfattande
externt regelverk med ett antal olika till
synsmyndigheter. I kreditberedningen följs
miljörelaterade risker upp utifrån exempel
vis tillståndspliktig och icke tillståndspliktig
verksamhet samt övrig bedömning av före
tagets verksamhet. Vid analys avseende risker
som handlar om mänskliga rättigheter,
arbetsrätt, korruption eller annan kriminell
verksamhet kan bedömning av bransch,
verksamhet, former för anställd och inhyrd
personal samt övrig relevant informations
inhämtning utgöra utgångspunkt för vidare
kontroll.
Länsförsäkringar Bank publicerar årligen
en hållbarhetsöversikt med syfte att tydlig
göra bankens kreditgivning till företag. Håll
barhetsöversikten är ett branschinitiativ
som är framtaget av Länsförsäkringar Bank,
andra svenska banker och Svenska Bank
föreningen.
Ansvarsfull kreditgivning
Länsförsäkringar Banks utlåning sker utifrån
ett enhetligt centralt beslutat kreditregel
verk och merparten av kreditbesluten tas
lokalt. I affärsmodellen mellan Länsförsäk
ringar Bank och länsförsäkringsbolagen
finns starka incitament för att upprätthålla
en hög kreditkvalitet. Utlåningsportföljens
höga kreditkvalitet är resultatet av den låga
riskaptiten och kreditregelverket i kombina
tion med kreditberedningsprocessen samt
rådgivarnas lokala kund- och marknads
kännedom.

Kreditregelverket ställer höga krav på kun
dernas återbetalningsförmåga samt säker
heternas kvalitet. I samband med kredit
prövningen kontrolleras låntagarnas
återbetalningsförmåga genom så kallade
”kvar att leva på”-kalkyler. I kalkylerna
används en betydligt högre ränta än den
faktiska räntan. Uppföljning och kvalitets
granskning av både utlåningsportföljen och
säkerheternas värde sker på löpande basis.
Amorteringar utgör ett viktigt verktyg för
att säkerställa att hushållen har en stabil och
trygg ekonomi. Länsförsäkringar uppmunt
rar kunderna att amortera genom att vid
kundmöten som rör bolån presentera en
rekommenderad amorteringsplan samt en
alternativ amorteringsplan. Även kunder
som inte berörs av amorteringskravet upp
muntras att amortera.
I mars 2018 implementerades förstärkt
amorteringskrav avseende nya lån för kunder
med skuldkvoter överstigande 450 procent.
Upplåning med låg kreditrisk
Länsförsäkringar Banks huvudsakliga finan
sieringskällor utgörs av inlåning och av upp
låning genom säkerställda obligationer. De
säkerställda obligationerna har högsta kredit
värderingsbetyg från Moody’s och S&P Global
Ratings, vilket indikerar en låg kreditrisk.
Lokala kontor och digitala tjänster
Länsförsäkringars kunder har genom de
23 länsförsäkringsbolagen tillgång till kontor
runt om i hela landet. Länsförsäkringar
erbjuder även digitala banktjänster. Utöver
de som aktivt väljer digitala kundmötesplat
ser erbjuds digitala banktjänster till kunder
som tidigare inte haft möjlighet att ta sig till
ett kontor på grund av långa avstånd, funk
tionsnedsättning eller önskan om service
utanför ordinarie kontorstid. 63 (61) procent
av bankkunderna använder Länsförsäkringars
mobilapp och internetbank. Digitaliseringen
möjliggör minskad miljöpåverkan genom
färre pappersutskrifter till kunder. Andelen
digitalt distribuerade kundutskick under
2018 uppgick till 72 (73) procent.
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Aktiviteter och mål 2018
Under hösten 2018 utsågs en hållbarhets
samordnare i banken för att säkerställa att
hållbarhetsarbetet inom banken samordnas
och utvecklas.
Ett arbete med att utreda Länsförsäk
ringar Banks möjligheter att erbjuda gröna
lån inleddes. Gröna lån innebär att kunder
har möjlighet att, till en rabatterad ränta,
finansiera boende i olika former av miljö
certifierade fastigheter eller finansiera
aktiviteter som främjar omställningen till
ett mer miljövänligt samhälle. Arbetet fort
sätter under 2019.
Andelen gröna obligationer som banken
placerade i ökade och uppgick vid utgången
av 2018 till drygt 900 (600) Mkr.
Klimatscenarioanalys
2018 gjordes en scenarioanalys av bolåne
portföljen utifrån TCFDs1) rekommenda
tioner. FNs klimatpanels, IPCC, scenarier för
mängden växthusgaser i atmosfären använ
des. Utifrån scenarierna togs estimat fram
kring temperaturökning och havsnivå

höjning. Estimaten bygger på SMHIs prog
noser och togs fram i samarbete med Läns
försäkringars naturskadespecialister.
I modellen har estimaten en viss påverkan
på hushållens disponibla inkomst och där
med på hushållens återbetalningsförmåga.
Dessutom har havsnivåhöjningen en påver
kan på fastigheternas marknadsvärde. Uti
från modellen är det möjligt att estimera
förväntade kreditförluster vid olika scena
rier och tidshorisonter.
Aktiviteter och mål 2019
Ett arbete kommer att inledas med att ta
fram riktlinjer för att förtydliga och under
lätta hanteringen av hållbarhetsrisker
i kreditgivningen. Arbetet kring möjligheten
att erbjuda gröna lån kommer att fortsätta.
Ökad reglering
Kraven på integrering av hållbarhetsfrågor,
klimatscenarioanalyser och transparens
kommer att öka. På EU-nivå pågår ett arbete
med att ta fram lagförslag kring en hållbar
finansmarknad. Länsförsäkringar välkomnar

Länsförsäkringar Bank har
de mest nöjda bankkunderna
För femte året i rad placerade sig Länsför
säkringar Bank i topp i Svenskt Kvalitets
index (SKI) undersökning kring branschens
mest nöjda privatkunder. Tillsammans
med fristående sparbanker hade Länsför
säkringar även de mest nöjda företags
kunderna.
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Styrdokument och styrning
Hållbarhetspolicyn, kreditpolicyn och
kreditinstruktioner är basen för hållbarhet
i kreditgivningen.
En hållbarhetsgrupp finns inom banken
som ansvarar för att fastställa och följa upp
planerade aktiviteter kopplade till hållbar
het. Gruppen består av vd för Länsförsäk
ringar Bank, hållbarhetsansvarig för Läns
försäkringar Bank, hållbarhetschef för
Länsförsäkringar AB samt respektive vd för
Länsförsäkringar Banks dotterbolag; Läns
försäkringar Hypotek, Länsförsäkringar
Fondförvaltning och Wasa Kredit. Gruppen
sammanträder fyra gånger per år.
Hållbarhetsarbetet rapporteras till
bankens ledningsgrupp samt till Länsför
säkringar ABs hållbarhetskommitté.
1)

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Toppar Svensk
Hållbarhetsranking
i kategorin Bank och Finans

Samarbete med ECPAT
Länsförsäkringar Bank ingår i Finanskoalitionen mot barnsexhandel som
samverkar med ECPAT och polisen.
Finanskoalitionens mål är att förhindra
att det svenska betalningssystemet
missbrukas för köp av dokumenterade
sexuella övergrepp på barn och
ytterst att stoppa övergrepp på barn.
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denna utveckling då den syftar till att
harmonisera standarder och bedömnings
kriterier kring hållbarhetsfrågor.

När svenska allmänheten rankade företag
utifrån hållbarhet toppade Länsförsäk
ringar kategorin Bank och Finans i Svensk
Hållbarhetsranking, S
 veriges största kund
undersökning inom hållbarhet. Undersök
ningen genomförs
av forskare vid
Stockholm
Business School.
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Ansvarsfullt erbjudande

Ansvarsfullt försäkringserbjudande
Ansvarsfulla försäkringar handlar om trygghet för kunder och samhälle. Genom ett brett försäkringserbjudande, skadeförebyggande arbete och ansvarsfulla skadereparationer kan Länsförsäkringar AB bidra
till ett hållbart s amhälle.
Länsförsäkringar AB kompletterar länsför
säkringsbolagens erbjudande med special
produkter för att möta kundernas behov och
genom att starta nya affärer som sedan kan
föras ut till länsförsäkringsbolagen. På så
sätt kan länsförsäkringsbolagen erbjuda
kunder ett brett försäkringssortiment för
människor, djur och egendom och få ett bra
återförsäkringsskydd. Arbetet bedrivs
genom Länsförsäkringar Sak som är indelat
i de tre affärsområdena: Återförsäkring och
Special, Hälsa samt Agria Djurförsäkring
(djur– och grödaförsäkring). Målgrupperna
är privatpersoner, djurägare, företag och
lantbruk.
Affärsområdet Återförsäkring och
Special har uppdraget att skapa balans
i länsförsäkringsgruppens r isker genom
hantering av återförsäkringsskydd och att
teckna utländsk återförsäkring. De driver
även företagsaffär inom ansvar-, transport-,
motor-, egendoms- och kreditförsäkring.
Risker och möjligheter
Den globala uppvärmningen med extrema
väderhändelser som stormar, skyfall, över
svämningar och torka får stora samhälls
ekonomiska konsekvenser och kan leda till
ökade skadekostnader för försäkringsbolag.
Urbanisering, digitalisering, invandring,
en åldrande befolkning, ökad andel psykisk
ohälsa och livsstilssjukdomar utmanar väl
färdssystemet och skapar nya kundbehov
där efterfrågan på nya försäkringsprodukter
och tjänster växer för privatpersoner, före
tagare och arbetsgivare.
Det finns stora ekonomiska och sociala
fördelar för samhälle, företag och individer
att vidta förebyggande hälsoåtgärder och
sätta in tidiga insatser vid skada eller risk för
lång sjukskrivning.
Klimatrisker och naturskador
Länsförsäkringar AB och länsförsäkrings
bolagen arbetar med förebyggande arbete
och kunskapsöverföring för att minska
risker i samhället kring naturskador.
Länsförsäkringsbolagen har en stor
marknadsandel på skogsförsäkring i Sverige.
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För att löpande följa och bedöma denna risk
har Länsförsäkringar tillgång till en omfat
tande databas med skadestatistik.
Återförsäkringsaffären, både länsförsäk
ringsbolagsaffär och internationell affär, ger
exponering mot extrema väderhändelser
och förändrat klimat.
Länsförsäkringar deltar i ett FN-sam
arbete med andra försäkringsbolag för att ta
fram verktyg kring klimatriskanalys.
Alla försäkringsbolag har behov av att
skydda sin verksamhet mot kostnader för
stora enskilda skador och naturkatastrofer.
Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till
speciella återförsäkringsbolag på den
internationella marknaden för att försäkra
en del av sina risker. Inom länsförsäkrings
gruppen har bolagen en naturlig möjlighet
att dela riskerna mellan sig. Länsförsäk
ringsbolagen betalar årligen återförsäk
ringspremie till Länsförsäkringar Sak.
Premien baseras bland annat på exponering
och skadehistorik men också på hur stort
så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbe
hållet kan jämföras med den självrisk som
privatpersoner och företag betalar inom
skadeförsäkring. Genom gemensam upp
handling och intern återförsäkring behålls
den största delen av återförsäkringspre
mien inom länsförsäkringsgruppen och
kostnaderna för externa återförsäkrare blir
mindre och stabilare, vilket gynnar Länsför
säkringars kunder.
Skadeförebyggande arbete
Det skadeförebyggande arbetet är centralt
för Länsförsäkringar. Genom skadeföre
byggande arbete, ansvarsfulla skaderepara
tioner och tidiga hälsofrämjande insatser
kan Länsförsäkringar bidra till ett hållbart
samhälle. Att undvika en skada är en vinst
för miljön, samhället och kunderna.
Den skadeförebyggande verksamheten
bidrar till minskad miljöpåverkan med mindre
avfall, energi, nya material, transporter och
andra resurser både vid skadehändelsen och
vid återställandet och reparationen. Störst
miljöpåverkan har natur-, vatten-, brandoch motorskador. Länsförsäkringar AB tar

tillsammans med länsförsäkringsbolagen
fram skadeförebyggande riktlinjer och rikt
linjer för hur skador ska repareras på ett håll
bart sätt. Återbruk och återvinning är ledord
i det arbetet. Därtill ger skadeförebyggande
arbete lägre skadekostnader, lägre försäk
ringspremier och tryggare kunder.
Genom att informera om vanliga typer av
skador och skadeförebyggande åtgärder kan
Länsförsäkringar hjälpa kunder att själva
minska risken för skada och risken för
ansvar. Länsförsäkringar har djup kompe
tens kring branschspecifika skador och hur
de kan förebyggas.
En plan för skadeförebyggande åtgärder
finns för produktområden inom Återförsäk
ring och Special. Kundanpassade skadeföre
byggande program med syftet att bidra till
ökad lönsamhet för kund och bidra till att
förebygga olika skaderisker sker inom
motorförsäkring. Programmet erbjuder
skadestatistik, analys, förarpresentation
samt skadeförebyggande material. Utbild
ning av besiktningsmän görs kontinuerligt.
Skadejurister inom ansvarsförsäkring
författar artiklar i branschtidningar kring
tekniska konsulters ansvar för innovationer
och riskfyllda lösningar. Tekniska innova
tioner innebär ur ett hållbarhetsperspektiv
alltid viss risk eftersom man inte kan luta sig
mot beprövad erfarenhet. Det är därför
viktigt att minimera riskerna så långt det
går, och att vara tydlig med beställaren om
vad riskerna består av.
Genom utbildning för fastighetsmäklare
kan säljaransvars- och fastighetsmäklar
skador förebyggas.
Hälsofrämjande insatser för människor
Länsförsäkringar är en av Sveriges ledande
aktörer inom hälso- och sjukvårdsförsäkring
och visionen är att skapa ett friskare Sverige
genom att bidra till en hållbar livsstil, ett
hållbart arbetsliv och ett hållbart samhälle.
Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till
sjukskrivning. Förebyggande och tidiga
insatser på arbetsplatser är en nyckel för att
bryta trenden. Länsförsäkringar deltar aktivt
i samhällsdebatten kring en god hälsa och
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ett hållbart arbetsliv och bidrar med kom
pletterande trygghetslösningar för att
främja hälsa och minska sjukfrånvaro.
Länsförsäkringar deltar i flera pilotpro
jekt kring förebyggande och personanpassat
hälsoarbete i syfte att öka kunskap och
medvetenhet om vad som driver hälsa.
Inom ramen för sjukvårdsförsäkringen
erbjuds kunderna förebyggande hälsofräm
jande tjänster och personligt samtalsstöd.
Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring
inkluderar även beroendebehandling.
Hälsofrämjande insatser för djur
Agria är marknadsledare inom djurförsäk
ring i Sverige, Norge och Danmark och arbe
tar med skadeförebyggande och hälsofräm
jande åtgärder för djur. Agria ger råd och
information till djurägare via olika digitala
kanaler. Agria erbjuder även kostnadsfria
tjänster för digital veterinärrådgivning där
kunder via videolänk kan konsultera vete
rinär vid sjukdom och olycksfall.
En majoritet av skador på häst är hältor.
Forskningen som Agria stödjer har gett ökad
kunskap om hur hälta kan undvikas vilken nu
sprids genom kunskapsprojektet #stoppa
hältan.
Agria har tillgång till unik omfattande
skadestatistik och genom ”Agria Breed
Profile” tillgängliggörs statistik kring hundoch kattraser för forskare, uppfödare och

avelsklubbar som använder den i sitt arbete
för ökad djurhälsa och hållbar avel.
Agria för löpande dialog med veterinärer
kring etiska ställningstaganden i behandling
av sjuka och skadade djur. I nära samarbete
med djurägarorganisationer utvecklar Agria
försäkringsprodukter som skapar trygghet
för djur och djurägare. Riktade insatser görs
mot unga för att ge kunskap om djur och
värdet av att ha ett eget husdjur.
Aktiviteter och mål 2018
Skadeförebyggande insatser och hållbara
reparationer
Under året infördes ”Trygghet och brotts
förebyggande” som ett nytt fokusområde
för länsförsäkringsgruppens gemensamma
skadeförebyggande arbete.
Länsförsäkringars certifiering av bilverk
städer ändrade namn från Lupin till Länsför
säkringars kvalitets- och miljöcertifiering
och kraven skärptes.
Dataskyddsförsäkring
Länsförsäkringar Sak bedriver produktut
veckling för att möta nya försäkringsbehov
som följer av en allt mer digitaliserad värld.
Ökad digitalisering ger upphov till nya risker.
Under 2018 tog affärsområde Återförsäk
ring och Special fram en dataskyddsförsäk
ring som är anpassad efter små och medel
stora företags behov.

Hälsofrämjande insatser för människor
Kommunikationsinsatser för att sprida kun
skap i samhället kring psykisk ohälsa hos
unga och i arbetslivet genomfördes, bland
annat ihop med den ideella föreningen Mind.
Länsförsäkringar bidrog till finansiering
av en studie kring livsstilsförändringars
effekt på hälsan. Forskningsprojekt initiera
des kring psykisk ohälsa bland unga och
psykisk ohälsa i arbetslivet. Därtill gavs stöd
till Childrens Program som riktar sig till barn
i åldern sju till tolv år och deras föräldrar
med missbruksproblem. Barn som växer upp
i familjer med missbruk löper stor risk att
i vuxen ålder utveckla psykisk ohälsa.
Förebyggande aktiviteter kring ohälsa
inom ramen för sjukvårdsförsäkringen
genomfördes genom digitala aktiviteter som
uppmärksammar och ökar medvetenhet
kring fysisk aktivitet, balans i livet och
skärmtid. Användandet av Hälsoportalen
och de förebyggande tjänsterna som är
kopplade till sjukvårdsförsäkringen mer än
fördubblades till 40 000 (19 000) användare
under 2018.
Sommarens torka påverkade många
lantbrukskunder och oro kring skördar, djur
och ekonomi uppkom. Länsförsäkringar
erbjöd lantbrukskunder kostnadsfritt sam
talsstöd och vägledning kring psykologiska
och juridiska frågor.

Länsförsäkringar
branschbäst på hållbarhet
Länsförsäkringar utsågs till Sveriges mest
hållbara försäkringsbolag av Sustainable
Brand Index, Nordens största konsument
undersökning om hållbarhet, av både före
tagskunder och privatkunder.

Agrias forskningsfond
Under 80 år har Agria finansierat forskning kring djur. Målet är att forskningen
ska ge bra förutsättningar för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa och
djurhållning samt leda till ökad kunskap om sällskapsdjurens betydelse för
människor. Under 2018 fördelades drygt 9,5 Mkr.
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Under 2018 hade Länsförsäkringar, genom
branschorganisationer och på egen hand,
tät dialog med politiker och beslutsfattare
kring lagförslaget om förmånsbeskattning
av hälsoförsäkringar. Förmånsbeskattning
som infördes juli 2018 drabbar många små
företagare och deras anställda vilket är
olyckligt. Förebyggande hälsoarbete är
en samhällsvinst.
Hälsofrämjande insatser för djur
Agrias mål om att hälften av de som använ
der digitala veterinärtjänster inte ska behöva
uppsöka en veterinär uppnåddes. Av 24 000
digitala rådgivningssamtal gick 12 000 vidare
till fysiskt besök.
Målet med Agrias forskning är bättre
djurhälsa. För att sprida forskningsresultaten
driver Agria podcasten ”Pälspodden”. Under
2018 sändes fyra avsnitt av Pälspodden med
28 443 lyssnare.
Aktiviteter och mål 2019
Länsförsäkringar använde under 2018 bygg
kalkylprogrammet Meps för att göra beräk
ningar på hur koldioxidavtryck vid bygg
reparationer påverkas vid användandet av
nytt respektive återanvänt material. Under
2019 kommer vidare studier och kunskaps
inhämtning att göras.
Det skadeförebyggande arbetet inom
fokusområdena trygghet och inbrott,

brand-, vatten- trafik-, och naturskador
samt skadeförebyggande åtgärder för före
tag kommer att fortlöpa. Vidare gäller fort
satt fokus på hälsofrämjande tjänster för
människor och djur.
Ett arbete med att se över hållbarhets
aspekter i försäkringsvillkoren inom affärs
områdena Återförsäkring och Special, Hälsa
samt Agria kommer att påbörjas.
Digitala tjänster är ett fortsatt fokusom
råde. Digitala förebyggande tjänster bidrar
till ett hälsosammare liv. Digitala vårdtjäns
ter underlättar för kunder att undvika resor
till och från läkare respektive veterinärer.
Inom ramen för hälsoförsäkringen är målet
2019 att bibehålla det höga antalet besökare,
40 000, av Hälsoportalens förebyggande
tjänster inom ramen för hälsoförsäkringen.
Inom Agria är målet 30 000 digitala råd
givningssamtal och att hälften av använ
darna av digitala tjänster inte behöver upp
söka en veterinär.
Arbete med att bidra med input och
expertis kring klimatriskscenarier, inom
ramen för det FN projekt som Länsför
säkringar är med i, kommer att fortsätta
2019.

krav på hållbarhet i rådgivning och informa
tion kring hantering av klimatrisker.
Styrdokument och styrning
Hållbarhetspolicyn och FNs principer för
hållbar försäkring (PSI) ger vägledning för
hur området ansvarsfulla försäkringar ska
drivas och utvecklas.
Hållbarhetsarbetet följs upp i den håll
barhetsgrupp som leds av affärenhetens
hållbarhetchef som även ingår i enhetens
ledningsgrupp. Hållbarhetsansvariga finns
i de tre affärsområdena Återförsäkring och
Special, Hälsa samt Agria. Hållbarhetsansva
riga ingår även i respektive affärsområdes
ledningsgrupper. Ett styrkort finns för upp
följning av aktiviteter och mål kring hållbar
het. Arbetet återrapporteras till affärsen
hetens styrelser och till Länsförsäkringars
hållbarhetskommitté.

Ökad reglering
På EU-nivå pågår arbete med att ta fram lag
förslag kring hållbarhet inom försäkrings
branschen. Förslagen omfattar bland annat

FNs principer om hållbar försäkring – PSI
Länsförsäkringar Sak har undertecknat PSIs fyra principer
och verkar för att:
•• Integrera hållbarhetsfrågor i beslutsfattande.
•• Arbeta tillsammans med kunder och affärspartner för att
höja medvetenheten om hållbarhet, hantera risker och
utveckla lösningar.
•• Samarbeta med andra intressenter för att främja å tgärder
kring hållbarhet.
•• Vara transparenta och rapportera om hur principerna 
integreras i verksamheten.
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FNs pilotprojekt
om klimatrisker
Under 2018 gick Länsförsäkringar som enda svenska
bolag med i ett internationellt FN-projekt kring klimat
risker i försäkringsbranschen. Projektet ska ta fram
metoder och modeller för hur framtida klimat
scenarier kan påverka branschen och p
 rojektet
stödjer Task force on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) rekommendationer. Ökad
kunskap behövs för att före
bygga klimatrelaterade skador.
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Affärsetik
Bank- och försäkringsbranschen lyder under strikta regler och lagkrav som syftar till finansiell stabilitet och att
vara ett skydd för kunderna. För Länsförsäkringar är god regelefterlevnad ett naturligt inslag i all verksamhet.
Väsentliga frågor för Länsförsäkringar är
god affärsetik och regelefterlevnad för att
på bästa sätt värna om k underna.
Risker och möjligheter
Penningtvätt och finansiering av terrorism är
internationella problem som utgör allvarliga
hot mot det finansiella systemet och dess
institutioner, samt i förlängningen den reala
ekonomin och den allmänna säkerheten.
Förtroendet för det finansiella systemet kan
snabbt skadas om finansiella institutioner
förknippas med illegala tillgångar och pen
ningtvätt eller används för att finansiera ter
rorism. Finansbranschen omfattas av regel
verk som syftar till att förhindra och
motverka att det finansiella systemet
utnyttjas för penningtvätt och finansiering
av terrorism.
Korruptionsrisker utgör en risk i alla
bolag oavsett bransch och land.
Antipenningtvätt och motverkande av
finansiering av terrorism
Genom att bland annat upprätta en god
kännedom om kunderna och deras affärer
samt genom aktiv övervakning av transak
tioner sker ett systematiskt arbete för att
minska risken för att liv- och bankverksam
heten utnyttjas för penningtvätt, finansie
ring av terrorism och bedrägerier. Om det
finns misstankar om penningtvätt rappor
teras det till Finanspolisen, en enhet inom
Polismyndighetens nationella operativa
avdelning.
Det finns en central funktionsansvarig
för bank- och livverksamheten som överva
kar och kontrollerar att rutiner och riktlinjer
efterlevs. När nya produkter, tjänster eller
distributionskanaler introduceras samt vid
omorganisationer görs en ny riskbedömning.
Ett gemensamt system finns inom länsför
säkringsgruppen för avvikelserapportering.
Samtliga anställda och uppdragstagare
som är verksamma inom bank- och livverk
samheten ska ha kännedom om innehållet
i styrdokumenten och om de rutiner angå
ende arbetet mot penningtvätt och finansie
ring av terrorism som är relevanta för med
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arbetaren. Anställda inom bank- och
livverksamheten genomgår både en årlig
obligatorisk utbildning inom området och
fortlöpande utbildning.
Antikorruption
Länsförsäkringar AB tar avstånd från all
form av korruption och otillåtna förmåner,
vilket tydliggörs i uppförandekoden och
i policyn mot otillbörliga förmåner. Institutet
Mot Mutors (IMM) rekommendation om hur
gåvor, belöningar och andra förmåner
i näringslivet får användas är en del av poli
cyn mot otillbörliga förmåner. Det över
gripande syftet med Länsförsäkringar ABs
antikorruptionsarbete är att vägleda medar
betarna 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.
Inom Länsförsäkringar AB och respektive
dotterbolag genomför Compliance-enheten
regelbundet en risk- och sårbarhetsanalys
i syfte att utvärdera risken för förekomst av
mutor och annan otillåten påverkan. De
områden som beaktas är respektive bolags
verksamhet, storlek och organisation, mark
nad, kunder, distributionskanaler, samar
betspartners, sponsring samt inköp.
Visselblåsningsfunktion
I syfte att motverka och stoppa brott i verk
samheten eller nära verksamheten kan med
arbetarna vända sig till närmaste chef eller
chefens chef vid misstanke om oegentlighe
ter eller göra en visselblåsningsanmälan. Den
som anmäler har rätt att vara anonym och
att inte utsättas för repressalier på grund av
sin anmälan. Visselblåsningsrutinen ska ses
som ett alternativ till övriga rapporterings
vägar. I uppförandekoden och på intranätet
finns information om visselblåsningsrutinen.
Ett visselblåsningsärende anmäldes under
2018.

vätt och motverkande av finansiering av ter
rorism var ett annat fokusområde. Utbild
ningsinsatser gjordes inom båda områdena.
En risk- och sårbarhetsanalys gjordes
2018 och bedömningen var att risken för
Länsförsäkringar AB och respektive dotter
bolag att utsättas för mutbrott är låg.
Den årliga obligatoriska e-utbildningen
i uppförandekod, hållbarhet och säkerhet
uppdaterades under 2018. 84 (82) procent av
medarbetarna genomförde utbildningen 2018.
Styrdokument och styrning
Uppförandekod för medarbetare, policy och
riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism, riktlinjer för identi
fiering och hantering av intressekonflikter
och policy mot otillåtna förmåner är vägle
dande koncerngemensamma styrdokument.
Uppförandekoden för medarbetare är en
uppsättning affärsetiska regler och riktlinjer
som ska vägleda medarbetare, chefer och
styrelseledamöter i det dagliga arbetet i hur
de förväntas uppträda och agera i enlighet
med Länsförsäkringar ABs vision, värder
ingar, mål, strategier och externa krav.
Policyn mot otillbörliga förmåner ger mer
ingående vägledning kring de externa krav
som finns.
I den årliga e-utbildningen av upp
förandekoden för alla medarbetare finns
lärande exempel kring affärsetik som syftar
till att skapa medvetenhet och tydliggöra
den omgivning och de risker för korruption
som finns och hur anställda förväntas agera.
Styrning och uppföljning beskrivs mer
i detalj i bolagsstyrningsrapporten i Länsför
säkringar ABs årsredovisning.

Aktiviteter och mål 2018
Under året var hantering av personuppgifter
(GDPR) i särskild fokus mot bakgrund av att
nya regleringar trätt i kraft. Antipenningt
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Ansvarsfull arbetsgivare
Medarbetarna är Länsförsäkringar ABs viktigaste resurs. Deras olika specialist- och yrkeskompetenser är
avgörande för att driva och utveckla verksamheten.
Att vara en ansvarsfull arbetsgivare är vik
tigt för Länsförsäkringar AB för att attrahera
nya medarbetare och behålla befintliga.
Mångfald och jämställdhet, kompetensut
veckling och lärande, hälsa och arbetsmiljö
samt aktivitetsbaserat arbetssätt bedöms
som viktiga faktorer för att bidra till att vara
en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare.
Risker och möjligheter
Teknikutveckling ställer krav på att företag
jobbar aktivt med att identifiera vilka nyckel
kompetenser som kommer att behövas och
att kompetensutvecklingsplaner finns. Att
inte kunna rekrytera rätt kompetens är en
affärsrisk.
Psykisk ohälsa och stressrelaterade sjuk
domar ökar i samhället. Digital teknik och
flexibla arbetstider ökar risken för ett gräns
löst arbetsliv. För individer, arbetsgivare och
samhälle innebär det stora risker och kost
nader. Att jobba förebyggande och skapa en
balans mellan arbetsliv och fritid är viktigt
för att minska dessa risker.
Mångfald och jämställdhet
Länsförsäkringar ABs definition av mångfald
och inkludering är de sju diskriminerings
grunderna och allt det som gör människor
olika och unika. Vikten av en inkluderande
kultur ses som avgörande för att dra nytta
av olikheter och välkomna olika perspektiv
och synsätt. Oliktänkande är en viktig fram
gångsfaktor för lärande och innovation och
skapar affärsnytta, bidrar till stärkt konkur
renskraft och lönsamhet. Mångfaldsarbetet
är även av stor betydelse för att vara en att
raktiv och ansvarsfull arbetsgivare samt för
att möjliggöra breddning av rekryterings
basen.
Årligen görs en lönekartläggning för att
säkerställa att ingen könsdiskriminering
föreligger för lika befattningar. Medarbetare
har möjlighet att få en löneutfyllnad som är
en kompletterande ersättning till den all
männa föräldrapenningen.
Vid rekrytering är målsättningen att en
jämnare könsfördelning uppnås i arbets
grupper och inom olika chefsbefattningar.
Nätverket Qnet utvecklar och coachar
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framtida kvinnliga ledare som en del av det
strukturerade jämställdhetsarbetet.
Ett samarbete sker med Novare Poten
tial, ett rekryterings- och bemanningsföre
tag med syfte att leda nyanlända in på den
svenska arbetsmarknaden. Andra sam
arbetsprogram för nyanlända är Rapid
Acceleration Management, Korta vägen
och Welcome Talent.
Länsförsäkringar AB är engagerade
i Diversity Charter som verkar för att främja
mångfald i näringslivet.
Jämställdhets- och mångfaldsplanen
inkluderar mål, handlingsplaner och upp
följning kring hur jämställdhets- och diskri
mineringslagen tillämpas.
Kompetensutveckling och lärande
Länsförsäkringar AB strävar efter att skapa
förutsättningar för en kultur med en lärande
organisation och utveckling i fokus. Den
årliga processen för kompetens- och
bemanningsbehov syftar till att säkerställa
framtida nyckelkompetenser. Anpassnings
förmåga, självorganisering och professiona
lism ses som viktiga kompetenser. I syfte att
öka medarbetarnas förändringskompetens
finns ett e-coachningsverktyg inom områ
dena självledarskap, motivation, oförutsäg
barhet, hälsa, effektivitet och kompetens
utveckling.
Fokus på självledarskap är en viktig del av
en lärande organisation. Länsförsäkringar
AB uppmuntrar medarbetarna att ta initiativ
och leda sin egen kompetensutveckling
bland annat genom coachande ledarskap.
Den snabba teknikutvecklingen i sam
hället ställer krav på en dynamisk, flexibel
och innovativ arbetsplats för att klara kon
kurrensen. Ett av Länsförsäkringar ABs
fokusområden är arbetet med att definiera
och designa en ändamålsenlig kultur och
genomföra denna i perspektiven IT, arbets
plats och människa.
Chefer för löpande dialog med sina med
arbetare kring prestation, kompetens,
arbetsmiljö och hälsa.
Länsförsäkringar ABs interna utbild
ningsverksamhet utvecklar egna utbild
ningar inom bank-, livförsäkring- och

sakförsäkringsområden samt ledarskaps
utbildningar.
Hälsa och arbetsmiljö
Länsförsäkringar AB har under en lång tid
arbetat långsiktigt med hälsa och organisa
torisk, social och fysisk arbetsmiljö. Ett
aktivt arbete sker för att skapa förutsätt
ningar för medarbetarna att må bra och att
trivas i en sund arbetsmiljö där alla kan bidra
med engagemang, goda prestationer och
effektivitet för att nå affärsmålen.
Chefer ansvarar för medarbetarfrågor
inom arbetsmiljö- och hälsofrågor enligt det
systematiska arbetsmiljöarbetet samt för
jämställdhets-, mångfalds- och diskrimine
ringsfrågor. Samverkan kring arbetsmiljö
frågor sker mellan arbetsgivare, chefer,
medarbetare och arbetsmiljöombud. Upp
följning av den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön görs regelbundet i syfte att
motverka stress och arbetsbelastning
i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift
AFS 2015:4.
Alla medarbetare erbjuds en sjukvårds
försäkring där sjukvårdsrådgivning, sam
talsstöd, förebyggande hälsotjänster och
rehabilitering ingår. Sjukfrånvaro följs upp.
Avtal finns med företagshälsovård för stöd
i rehabilitering, arbetsrelaterad ohälsa samt
för ergonomisk rådgivning och regelbundna
hälsokontroller. En friskvårdstimme per
vecka erbjuds på arbetstid. I Länsförsäk
ringar ABs egna lokaler, där majoriteten av
medarbetarna arbetar, finns träningslokal
samt en personalrestaurang som drivs med
hållbarhetsinriktning. Medarbetare på andra
tjänsteorter erbjuds friskvårdsbidrag.
Aktiviteter och mål 2018
Mångfald och jämställdhet
Under 2018 hölls flera interna informations
möten för att öka insikten om vikten av
mångfald. Filmer och en checklista för
mångfald vid rekrytering togs fram.
Ett rekryteringsteam med tre personer
anställdes 2018. Teamet ska bland annat
säkerställa att mångfald är en integrerad del
av rekryteringsprocessen.
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het- och mångfaldsplanen, sjukfrånvaro,
arbetsskador och tillbud samt medarbetar
undersökningen. Under året rapporterades
tio tillbud och fem arbetsskador av mindre
karaktär i form av olyckor på väg till eller
från arbetsplatsen.

För sjunde året i rad rekryterades studenter
till det interna programmet ”sommar
akademiker” utifrån ett mångfaldsperspektiv.
Jämställdhets- och mångfaldsplanen
reviderades i slutet av 2018.
I medarbetarundersökningen 2018
svarade 94 procent att de varit helt fria från
kränkande särbehandling på arbetsplatsen
de senaste tolv månaderna. Länsförsäk
ringar AB har nolltolerans mot kränkande
särbehandling.
Mindre än en procent av de anställda
identifierades ligga fel lönemässigt i lönkart
läggningen 2018. Avvikelserna justerades
i samverkan med fackliga samarbetsparter.
Andelen arbetsgrupper med 40/60-för
delning mellan män och kvinnor uppgick till
29 procent.

Aktiviteter och mål 2019
I affärsplanen för 2019 har alla affärsenheter
och avdelningar aktiviteter kopplade till
mångfald. En chefsutbildning kring rekryte
ring och mångfald kommer att genomföras.
Arbetet med att öka andelen arbetsgrupper
med 40/60-fördelning mellan män och kvin
nor kommer att fortlöpa.
Ett aktivitetsbaserat arbetssätt där
människa, IT och flexibilitet står i centrum
kommer att börja implementeras. Aktivitets
baserade arbetsplatser är ett första steg
i denna förändring.

Kompetensutveckling och lärande
Under 2018 genomfördes 5 266 (4 399)
utbildningstillfällen för medarbetare inom
Länsförsäkringar ABs egna utbildningsverk
samhet. Därtill utbildades medarbetare
genom löpande kompetensöverföring,
externa kurser och seminarier.

Styrdokument och styrning
Länsförsäkringar ABs värderingar, ledaroch medarbetarprofil, personalpolicyn, upp
förandekoden för medarbetare och jäm
ställdhets- och mångfaldsplanen utgör
grunden för arbetet med personalrelaterade
frågor. Det fackliga samarbetet sker genom
kontinuerliga möten och dialoger. Länsför
säkringar AB följer lagar och avtal som styr

Hälsa och arbetsmiljö
I arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén
sker övergripande uppföljning av jämställd

Långsiktigt jämställdhets
arbete har gett resultat
Länsförsäkringar AB deltar årligen i Nyckel
talsinstitutets undersökning JÄMIX i syfte att
följa upp jämställdhetsarbetet. Av 240 medver
kande bolag placerade sig Länsförsäkringar AB
på plats 84. Nio olika nyckeltal mäts och Läns
försäkringar AB fick 124 av maximalt 180
poäng. Poängspannet bland finansiella bolag
låg mellan 107 och 152 poäng.
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Attraktivitet som arbetsgivare
Länsförsäkringar ABs interna attraktivitet som arbetsgivare mäts enligt
Employee Net Promotor Score (eNPS) som är ett vedertaget sätt att internt
mäta attraktiviteten som arbetsgivare. Länsförsäkringar ABs eNPS 2018
uppgick till 26, vilket kan jämföras med eNPS 21 för år 2016 och 26 år 2017.
Länsförsäkringar AB har valt att benchmarka sitt resultat mot de 10 procent
högpresterande företag som deltar i denna benchmark. Benchmark för de
högpresterande företagen uppgick till 32 och 26 anses vara ett bra resultat.

Systematisk satsning på hälsa och arbetsmiljö

Poäng

100

verksamheten kring anställningsskydds-,
diskriminerings- och arbetsmiljölagen,
kollektiv- och medbestämmandeavtal.
I samband med medarbetaravslut och upp
sägningar följer Länsförsäkringar AB kollek
tivavtalets regler. Alla medarbetare utom
koncernledningen omfattas av kollektiv
avtal.
Avdelningen för Human Resources, HR,
äger de koncerngemensamma styrdoku
menten ersättningspolicy, personalpolicy,
pensioner, riktlinjer för tjänstebilar och rikt
linjer för lämplighetsbedömning av vissa
befattningshavare. Utöver det finns doku
menterade förhållningssätt och rutiner för
en mångfalds- och jämställdhetsplan.
HR-direktören ansvarar för struktur, efter
levnad och uppföljning, och cheferna för
genomförande.
Resultat från medarbetarundersök
ningen följs upp genom feedback och aktivi
teter på koncernövergripande nivå och
avdelningsnivå. Risk- och konsekvensanaly
ser genomförs inför organisatoriska föränd
ringar i verksamheten och dialog förs med
fackföreningarna inför varje organisatorisk
förändring.
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Länsförsäkringar AB fick Nyckeltalsinstitutets pris för bästa hälsoindex 2018
med 139 poäng av 146 möjliga. Indexet består av nio nyckeltal kring hälsa.
Länsförsäkringar ligger långt
framme med låg sjukfrånvaro. Det
systematiska arbete med ledar- och
medarbetarskap, månadsvisa sam
tal mellan chef och medarbetare
kring hälsa, friskvård, stöd vid reha
bilitering och sjukvårdsförsäkring
bedömdes som framgångsfaktorer.
Länsförsäkringar AB 2018
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Hållbarhetskrav på leverantörer
Länsförsäkringar ABs inköp görs främst från tjänsteleverantörer inom kategorierna IT och telekom, konsult
tjänster, hälsa och sjukvård, ekonomi, bank och investering samt marknad och kommunikation.
Inköpsfunktionens uppdrag är att dra nytta
av Länsförsäkringars totala köpkraft. Inköp
av tjänster och produkter görs genom upp
handlingar i syfte att hitta de leverantörer
som erbjuder de tjänster och produkter som
har rätt kvalitet och med minsta möjliga
miljöpåverkan till en kostnad som är lång
siktigt mest ekonomiskt fördelaktig.
Risker och möjligheter
Länsförsäkringar ABs inköp består främst
av inköp av tjänster. Genom ansvarsfull upp
handling har Länsförsäkringar AB möjlighet
att påverka samhällsutvecklingen positivt
vad gäller arbetsvillkor, sund konkurrens
och bättre miljö. Att inte ta hänsyn till håll
barhet i upphandlingar innebär att inköpen
indirekt kan bidra till oegentligheter i leve
rantörsledet. Arbetsvillkor är det område
där störst hållbarhetsrisk bedöms finnas.
Inköp främst från tjänsteleverantörer
Inköpen sker i huvudsak från leverantörer
i Sverige. Inom IT sker inköp från leveran
törer med verksamhet i Sverige men även
i andra länder, exempelvis Indien. 100 leve
rantörer står för 80 procent av den totala
inköpsvolymen, vilket ger förutsättningar
för en effektiv leverans-, hållbarhets- och
affärsmässig uppföljning av leverantörerna.
Uppförandekod del av inköpsavtal
Uppförandekoden för leverantörer är sedan
2016 en del av inköpsavtalet för alla nya leve
rantörer. Koden definierar krav om mänskliga
Fördelning av inköp 2018

IT och telekom, 41%
Konsulttjänster, 19%
 Ekonomi, Bank och
Investeringstjänster, 10%
Hälsa och sjukvård, 11%
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 Marknad och kommu
nikationstjänster, 7%
 Skaderelaterade
tjänster, 2%
Övrigt, 10%

rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och
affärsetik och baseras på FN Global Compacts
tio principer. Policyn inkluderar även gene
rella och IT-specifika säkerhetsriktlinjer och
riktlinjer för hantering av intressekonflikter.
Uppförandekoden gäller både för poten
tiella och befintliga leverantörer och dess
underleverantörer. Leverantörer förväntas
följa uppförandekoden.
Per 31 december hade 73 (60) procent av
de 100 största leverantörerna skrivit under
uppförandekoden.
Aktiviteter och mål 2018
Under 2018 gjordes en kartläggning av håll
barhetsrisker för de största inköpskatego
rierna. Baserat på den kartläggningen togs
ett självskattningsformulär med tillhörande
riskbedömningsmodell fram. Formuläret ska
fungera som grundläggande riskbedömning
av stora leverantörer. Modellen testkördes
under hösten 2018.
Under 2018 gjordes tre platsbesök för att
följa upp leverantörer. Platsbesök kommer
att utökas 2019 med fler bolag baserat på
resultaten från en utvidgad användning av
självskattningsformuläret.
Under 2018 diskuterades arbetsvillkor,
affärsetik och miljöpåverkan med de största
IT-leverantörerna.

Aktiviteter och mål 2019
I det fortsatta arbetet med att implemen
tera uppförandekoden för leverantörer
kommer arbetssättet att vidareutvecklas
från och med 2019 och framåt. Rutiner för
att bedöma behovet av stickprovskontroller
och revisioner hos leverantörer ingår i detta
arbete. Vid upphandling och möten med
större leverantörer kommer bedömningar
av miljö- och samhällsrelaterade risker uti
från land, bransch och bolag att göras.
Styrdokument och styrning
Inköps- och upphandlingspolicy anger regler
och förhållningssätt som ska gälla vid inköp
och upphandling. Uppförandekoden för leve
rantörer baseras på FN Global Compacts
principer och är en del av inköpsavtalet.
Respektive avtalsansvarig i verksam
heten är huvudansvarig för uppföljning av
befintliga leverantörer.
För de största IT-leverantörerna finns en
dedikerad styrningsgrupp som ansvarar för
uppföljning, utvärdering och styrning av
leverantörer.
Uppförandekoden för leverantörer
finns på engelska och svenska
på lansforsakringar.se/
uppforandekodleverantorer.
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Direkt miljöpåverkan
I den egna verksamheten är den direkta miljöpåverkan relativt begränsad och består främst av tjänsteresor,
uppvärmning och el i kontorslokaler samt pappersutskrifter. Ett löpande effektiviseringsarbete görs i verksamheten
i syfte att minska miljöpåverkan.

Länsförsäkringar ABs kontorsfastigheter är
miljöklassade som lågenergiförbrukande.
Förnybar el används i fastigheterna och
fjärrvärme används för uppvärmning. Kon
tinuerligt ses arbetssätten över för en mer
energieffektiv elförbrukning och uppvärm
ning. Ett löpande effektiviseringsarbete
genomförs i kontorsverksamheten för att
minska negativ miljöpåverkan inom flera
områden vad gäller material, återvinning
och avfall.
I riktlinjerna för tjänsteresor rekommen
deras digitala möten som första alternativ.
Om en resa ändå behövs ska den göras med
tåg istället för flyg om möjligt. Tjänsteresor
som understiger 3,25 timmar ska alltid göras
med tåg och taxiresor ska göras med miljötaxi.
Genom ett ökat digitalt tjänsteerbju
dande kan andelen pappersutskick till k under
minska, vilket minskar miljöpåverkan samti
digt som informationen blir mer tillgänglig
för kunderna.

Aktiviteter och mål 2018
Ett arbete inleddes under året för att byta
certifiering från Miljöbyggnad till BREEAM
för Länsförsäkringar ABs kontorsfastighet.
LED-belysning och energistyrningsåtgärder
installerades för att minska elförbrukningen.
Aktiviteter för att minska koldioxidut
släppen genomfördes och inkluderade till
exempel att resa med tåg istället för flyg
eller bil när det var lämpligt och distans
möten via webb, video och telefon istället
för resa.
En dubbel klimatkompensation för Läns
försäkringar ABs utsläpp för 2017 gjordes
under 2018 genom VI-skogen.
Koldioxidutsläppen för 2018 uppgick till
989 675 kg koldioxid. En nedbrytning av
utsläppen finns på sidan 133. Flygresor var
2018 den största källan för koldioxidutsläpp.

miljöpåverkan. Exempel på aktiviteter är att
öka andel digitala utskick, minska resandet
och ställa miljökrav vid inköp.
Styrdokument och styrning
Hållbarhetspolicyn utgör grunden för Läns
försäkringar ABs arbete med klimat och
miljöarbete. Uppförandekoden för leveran
törer baseras på FN Global Compacts prin
ciper. Leverantörerna och deras underleve
rantörer förväntas följa dessa principer och
koden är en del av inköpsavtalet. Länsför
säkringar AB verkar i enlighet med
försiktighetsprincipen. Den innebär att
verksamheten ska sträva efter att undvika
material och metoder där påverkan på mil
jön är okänd om det finns beprövade alter
nativ. Riktlinjer för tjänsteresor finns. Upp
följning görs årsvis och rapporteras till
hållbarhetskommittén.

Aktiviteter och mål 2019
Alla avdelningar och affärsenheter har satt
upp aktiviteter för att minska den direkta

Kravmärkt mat

Återbruk av datorer

I Länsförsäkringar ABs personalrestaurang, Läns
rätten, serveras kravmärkt mat. Det innebär att 17
volymprodukter såsom mjölk, bananer och kaffe är
kravmärkta. Fisken är alltid miljöcertifierad eller
grönlistad och svenska råvaror prioriteras framför
varor med långa transporter. En dag i veckan ser
veras inte rött kött. Restaurangerna har en uttalad
strategi kring att minska matsvinn och att servera
vegetariska alternativ. Rester mals ner i en avfalls
kvarn och blir till biogas.

Länsförsäkringsgruppen samarbetar
med ett bolag som återvinner de
datorer som använts inom Länsför
säkringar. 100 procent av datorerna
fick ett nytt liv 2018 genom att de
såldes vidare.

Klimatpositiv åtgärd till trädplantering
Länsförsäkringar AB klimatkompenserar via VI-skogen till ett projekt i Tanzania
som kombinerar trädplantering och hållbart jordbruk. Projektet bidrar till att
binda koldioxid samt skapa arbetstillfällen genom plantering av grödor.
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Miljö- och samhällsansvar

Långsiktigt miljö- och
samhällsengagemang
Länsförsäkringar AB och länsförsäkringsbolagen stödjer sedan många år tillbaka vetenskaplig oberoende
forskning kring samhällets trygghetsutmaningar. Genom att göra forskningen tillgänglig för alla kan Länsför
säkringar bidra till samhällsnytta.
Forskning del av samhällsengagemanget
Länsförsäkringar drivs av idén om att skapa
trygghet för kunderna och samhället i stort.
Sedan 1970-talet finansierar Länsförsäk
ringar forskning kring social, ekonomisk och
fysisk trygghet vid svenska högskolor och
universitet. Genom att göra forskningsre
sultaten allmänt tillgängliga kan Länsförsäk
ringar bidra till en kunskapsbaserad trygg
hetsutveckling av samhället.
Risker och möjligheter
Urbanisering, digitalisering, delningseko
nomi och klimatförändringar ger upphov
till risker och möjligheter. Ökad förtätning
i samhällen ger upphov till risker. Klimatan
passning är ett viktigt forskningsområde då
ny kunskap krävs för att både förstå utveck
lingen och för att möta den. I övrigt priorite
ras forskning som ökar tryggheten i boendet
samt trafiksäkerhet. En avgörande fråga
framåt inom trafiksäkerhet är att minska
olycksrisken för ett ökat antal cyklister
i stadstrafiken.
Fokusområden för forskningen
Trygghet för kunder och samhälle står
i fokus för forskningen. Länsförsäkringar AB
och länsförsäkringsbolagen ger ett årligt
anslag till Länsförsäkringars Forskningsfond
för att identifiera och undersöka dagens och
morgondagens trygghetsutmaningar
i samhället.
Syftet med forskningen är att nå ny
kunskap för att kunna förebygga och förstå
skador. Forskning bidrar även till ökad kun
skap om hur samhällsutvecklingen kommer
att påverka framtiden. Fem fokusområden
prioriteras: morgondagens samhälle, trafik
säkerhet, klimatanpassning, ömsesidiga
affärsmodeller samt tryggt boende.
Forskningsfonden gör utlysningar där
forskare vid svenska universitet, högskolor
och oberoende svenska forskningsinstitut
kan ansöka om forskningsbidrag. Forsk
ningsanslag ges till projekt på en kvalificerad
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vetenskaplig nivå med relevans för trygghet
och Länsförsäkringars verksamhet. Länsför
säkringar använder forskningsresultaten
i den egna affärsutvecklingen samt i dialog
med kunder och olika intressenter i sam
hället.
Under 2018 uppgick Forskningsfondens
anslag till 40 Mkr.
Avslutade forskningsprojekt 2018
Under året slutrapporterades följande
forskningsprojekt:
Konsekvenser av fastighetsägares
riskbeteende för försäkringsbranschen
Forskningen undersökte hur fastighets
ägare, utifrån ålder, genus, boendeform och
geografisk hemvist, ser på risker med klimat
förändringen, samt på sitt eget och andras
ansvar för hanteringen av klimatrisker.
Forskningsresultaten är relevanta för kom
muner, länsstyrelser och försäkrings
branschen.
Oskyddade trafikanter
Städer byggs på flera håll i landet om från
bilstäder till cykelstäder för att minska kol
dioxidutsläpp, främja hälsa samt minska
trängseln i trafiken. Resultaten från slut
rapporten används bland annat i den
gemensamma strategin ”Gemensam inrikt
ning för säker trafik med cykel och moped”
som NTF, polisen, Trafikverket, Transport
styrelsen, VTI, Sveriges Kommuner och
Landsting, Länsförsäkringar med flera står
bakom.

av olika klimateffekter, såsom ökad frekvens
av skyfall. Resultaten är relevanta för kom
muner, länsstyrelser och bolag.
Ömsesidiga bolag
Forskningsprojektet har kartlagt hur statens
syn på den ömsesidiga bolagsformen har
ändrats över tid samt hur ömsesidiga för
säkringsbolag presterat relativt försäk
ringsbolag i aktiebolagsform. Resultaten har
kommunicerats till intresseorganisationer
för kund- och medlemsägda företag, läro
säten samt till Finansinspektionen.
Digitalisering nytt fokusområde
Under 2018 påbörjades forskningsprojekt
kring digitalisering med inriktning mot sam
spelet mellan teknik, samhälle och försäk
ringsnäringen i den digitala omvandlingen.
Försäkringsbolag är beroende av förmågan
att göra förutsägelser. Det handlar om att
kunna bedöma framtida risker i olika dimen
sioner, utifrån tidigare händelser som sam
lats i statistikunderlag och som sedan
används för predikteringar inom olika risk
miljöer.
Styrdokument och styrning
Forskningsansökningarna bedöms av en
kommitté bestående av personer med erfa
renhet från näringsliv och akademi. Beviljan
det av forskningsmedel fattas av Forsk
ningsfondens styrelse. Forskningsfondens
styrelse och externa revisorer ansvarar för
att policydokument och riktlinjer följs.

Klimatrisker i bebyggelse och boende
Många av Sveriges kommuner, främst i södra
och mellersta Sverige, är utsatta för klimat
förändringar, till exempel ökade översväm
ningsrisker. Forskningen har kartlagt före
komsten och konsekvenserna av skyfall
i Sveriges län under perioden 2010–2017. För
första gången finns en samlad bild av hur
olika delar av Sverige hittills har påverkats
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Miljö- och samhällsansvar

Forskningsområde
Morgondagens samhälle: digitalisering,
urbanisering, delningsekonomi

Pågående forskningsprojekt och tester

Uppstart

•• Regional tillväxt mot alla odds: Drivkrafterna för långsiktig tillväxt i nordiska regioner.
Lunds universitet.

2017

•• Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling: dåtid, nutid och framtid.
Lunds universitet.

2018

•• Tillitens geografi: Lokalsamhälletilliten i ett Sverige i förändring.
Ersta Sköndal Bräcke högskola.

2017

•• Kontinuerlig internrevision med artificiell intelligens i försäkringsbolag.
Högskolan i Gävle.

2018

•• Blockkedjor för dynamisk prissättning av innovativa försäkringsprodukter.
Göteborgs universitet.

2018

•• Transparenta algoritmer i försäkringsbranschen. RISE SICS.

2018

•• Försäkringsbolaget i de digitala ekosystemen. Göteborgs universitet.

2018

Trafiksäkerhet

•• Däckprovning av tio vinterdäck för cykel. VTI i Linköping.

2018

Klimatanpassning

•• Funktionsprovning av 20 tätskikt. RISE i Borås.

2018

•• Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende – lärande från tidigare händelser
och samhällsplanering. Karlstads universitet.

2015

•• Nudging my future self - beteendeekonomiska studier av yngres finansiella beslut.
Linköpings universitet.

2016

•• Innovativa elsystem i byggnader - konsekvenser för brandsäkerhet. RISE.

2018

Tryggt boende

Naturskador

Produkttester och samarbete
för att minska vattenskador

Den globala uppvärmningen är en finansiell risk som över tid är svår att
överblicka. Ett varmare klimat som följs av ökade risker för naturskador
i form av extrema väderhändelser som skyfall, stormar och översväm
ningar kommer att innebära en risk för ökade utbetalningar för väder
relaterade försäkringsskador, med stora variationer mellan åren och
över olika delar av landet. Omställningsproblemen för att hantera den
finansiella risken och för att minska klimatförändringarnas konsekven
ser innebär i många avseenden en ny situation.
Länsförsäkringar arbetar med förebyggande arbete och kunskaps
överföring för att minska riskerna för att drabbas av naturskador. En
plan för att förebygga naturskador tillsammans med naturskadesam
ordnare finns på alla 23 länsförsäkringsbolag. I arbetet med att före
bygga naturskador ingår att analysera omvärlden och följa den veten
skapliga och tekniska utvecklingen. Länsförsäkringar informerar och
utbildar medarbetare, kunder, myndigheter och beslutsfattare i sam
hället för att påverka utvecklingen mot ett robustare samhälle. Skade
förebyggande åtgärder är en viktig del i arbetet vilket sker i form av
rådgivning för att öka beredskapen inför de extremväder som inträffar
i Sverige. Råden handlar om hur man bäst förbereder sin fastighet, sin
skog, sig själv och sin familj för att minimera riskerna för skador.

Den vanligaste skadan i hemmet är vattenskador. Att
reducera vattenskador är en vinst för kunden och för
miljön. Länsförsäkringars Forskningsfonds tester kring
tätskikt i våtrum visar att åtta av 20 tätskikt godkändes
2016, att jämföra med tre av 20 år 2014. Under 2018 gjordes
ett nytt test ihop med RISE och branschorgansationen för
kakel, klinker och plattsättning, BKR-byggkeramikrådet.
Resultatet presenteras 2019. Genom samarbetet med BKR
kan resultaten från testerna få bättre spridning i bygg
branschen kring materialval, montering och utveckling
av produkter.
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Styrning
Att integrera hållbarhet i Länsförsäkringar ABs verksamhet är ett prioriterat område. H
 ållbarhetsarbete utgår
från visionen ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter” och den långsiktiga målbilden är att hållbarhet ska
genomsyra all verksamhet.

Styrning av hållbarhetsarbetet
Länsförsäkringar ABs styrelse har det över
gripande ansvaret för styrningen av hållbar
hetsarbetet och beslutar om styrdokument
som ligger till grund för hållbarhetsarbetet.
Hållbarhetschefen för Länsförsäkringar
AB har ett funktionellt, styrnings- och
normgivande ansvar för hållbarhetsfrågor
inom bolaget.
En hållbarhetskommitté, bestående av
koncernledningen och hållbarhetschefen,
sammanträder minst fyra gånger per år för
att diskutera, besluta om och följa upp prio
riterade hållbarhetsfrågor.
Uppföljning och internkontroll
Länsförsäkringar ABs företagsstyrnings
system syftar till en sund och ansvarsfull
styrning, riskhantering samt en god intern
kontroll i verksamheten.

Företagstyrningssystemet inkluderar orga
nisation, interna regelverk och system för
internkontroll. Den interna kontrollen är
baserad på tre så kallade försvarslinjer:
•• Första försvarslinjen utgörs av verksam
heten, där verksamheten ansvarar för risk
hantering och uppföljning. Ett avvikelse
rapporteringssystem finns.
•• Som stöd för den interna kontrollen finns
den andra försvarslinjen där Compliance
ansvarar för oberoende övervakning och
kontroll av att verksamheten bedrivs med
god regelefterlevnad. Risk Management
ansvarar för den oberoende riskkontrollen
och att verksamheten bedrivs med god
riskkontroll.
•• Tredje försvarslinjen utgörs av Intern
revision, som utgör styrelsens stöd
i kvalitetssäkring och utvärdering av
organsationens riskhantering, styrning
och interna kontroll.

Hållbarhetskommitté
(Koncernledning och Hållbarhetschef)
Länsförsäkringar ABs Hållbarhetschef

Fokusområden
Ansvarsfullt
bankerbjudande

Ansvarsfullt försäk
ringserbjudande

Ansvarsfulla
investeringar

Hållbarhetskrav på
leverantörer

Enhetsrepresentanter/Hållbarhetsansvariga

E n mer detaljerad beskrivning av
företagsstyrningen finns i Bolagsstyrningsrapporten i Länsförsäkringar ABs årsredovisning.

Årlig hållbarhetsagenda

Hållbarhetskommittén

Hållbarhetskommittén

•• Ansvarsfullt försäkringserbjudande
•• Ansvarsfull arbetsgivare
•• Rapportering av resultat för
hållbarhetsarbetet – årsredovisning

•• Ansvarsfulla investeringar
•• Ansvarsfullt bankerbjudande
•• Långsiktigt miljö- och samhälls
engagemang (inklusive direkt miljö
påverkan)

Kv 4

Kv 1

Stående agenda
•• Regelefterlevnad
•• Övriga hållbarhetsfrågor

Kv 3
Hållbarhetskommittén

Kv 2
Hållbarhetskommittén

•• Ansvarsfulla investeringar
•• Ansvarsfullt bankerbjudande
•• Samhällsengagemang

•• Ansvarsfullt försäkringserbjudande
•• Hållbarhetskrav på leverantörer

Övrigt

Styrelsen beslutar om
hållbarhetspolicyn

Affärsplanering

Länsförsäkringar AB 2018

Övrigt

Hållbarhet
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Förstärkt uppföljning av hållbarhetsarbetet
Målsättningen under 2018 var att sätta tyd
liga mål för hållbarhetsarbetet och att för
stärka uppföljningen. Fyra hållbarhets
grupper bildades för att samordna arbetet
kring hållbarhet:
•• Ansvarsfullt bankerbjudande
•• Ansvarsfullt försäkringserbjudande
•• Ansvarsfulla investeringar
•• Inköp (hållbarhetskrav på leverantörer)
Förutom Länsförsäkringar ABs hållbarhets
chef ingår ansvariga för hållbarhetsfrågor
och chefer inom bank, försäkring, fondför
valtning, kapitalförvaltning respektive inköp
i grupperna. Syftet med hållbarhetsgrup
perna är att säkerställa informationsutbyten
och att aktiviteter och mål följs upp regel
bundet.
Från och med hösten 2018 rapporteras
hållbarhetsarbetet till hållbarhetskommit
tén enligt en årlig hållbarhetsagenda.
Hållbarhetsmål i affärsplanerna
Alla affärsenheter och avdelningar inom
Länsförsäkringar AB har under 2018 satt upp

hållbarhetsaktiviteter och mål i sina affärs
planer för 2019 kring mångfald och minskad
miljöpåverkan. Vidare finns mål och aktivite
ter kring ett hållbart kunderbjudande.
FN-initiativ ramverk för hållbarhetsarbetet
Länsförsäkringar AB har undertecknat FN
Global Compacts tio principer kring mänsk
liga rättigheter, arbetsförhållanden, affärs
etik och miljö, och verkar för att principerna
efterlevs i verksamheten. Länsförsäkringar
AB har även undertecknat FNs Principer för
ansvarsfulla investeringar (PRI) och det
FN-stödda initiativet Principer för hållbara
försäkringar (PSI), som tillsammans med
FN Global Compact utgör basen i hållbar
hetspolicyn.
Styrdokument
Hållbarhetspolicyn inkluderar Länsförsäk
ringar ABs väsentliga hållbarhetsfrågor och
syftar till att ge chefer och medarbetare
vägledning i det dagliga hållbarhetsarbetet.
I policyn tydliggörs även miljöhänsyn och
försiktighetsprincipen. Hållbarhetspolicyn
uppdaterades under 2018 för att förtydliga

kopplingen till de FN-initiativ som Länsför
säkringar AB har undertecknat, koppling till
interna styrdokument samt var ansvaret
ligger för hållbarhet i verksamheten.
Nya medarbetare informeras om inne
hållet i hållbarhetspolicyn och andra rele
vanta riktlinjer i introduktionsprogrammet.
Alla medarbetare ska göra en årlig obligato
risk e-utbildning som inkluderar uppfö
randekoden, säkerhet och hållbarhet.
Utöver hållbarhetspolicyn har Länsför
säkringar AB andra styrdokument som
tydliggör styrning och inriktning, ansvars
fördelning, målsättning, aktiviteter och upp
följning av hållbarhetsarbetet.
Uppföljning
Löpande uppföljning att styrdokument följs
i verksamheten görs genom egenkontroller
och rutiner i verksamheten. En årlig översyn
av policyer och riktlinjer görs.
En visselblåsarfunktion finns för att mot
verka brott eller misstanke om brott i verk
samheten.

Styrdokument
Ansvarsfullt erbjudande

Ägs av

Hållbarhetspolicy

Kommunikationsdirektör

Ägarpolicy

Kapitalförvaltningschef

Kreditpolicy och kreditinstruktioner

Kreditchef

Policy för åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism

Chef Anti Money Laundering Bank

Ansvarsfullt företagande

Ägs av

Hållbarhetspolicy

Kommunikationsdirektör

Uppförandekod för medarbetare

Chef för compliance

Personalpolicy

HR-direktör

Jämställdhets- och mångfaldsplan

HR-direktör

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköpschef

Uppförandekod för leverantörer

Chef för compliance

Riktlinjer för identifiering och hantering
av intressekonflikter

Chef för compliance

Policy mot otillåtna förmåner

Chef för compliance

Långsiktigt miljö- och samhällsansvar

Ägs av

Hållbarhetspolicy

Kommunikationsdirektör
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Mer information om Länsförsäkringars hållbarhetsarbete finns på sidorna
129-139. Där återfinns
GRI-index, ÅRL-index,
FN Global Compact-index
intressentdialog, Länsförsäkringars arbete med FNs
globala mål samt statistik
och nyckeltal.
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Om hållbarhets
redovisningen
Länsförsäkringar ABs hållbarhetsredovisning upprättas årligen och är en integrerad del i bolagets årsredovisning.
Redovisningen 2018 är upprättad i enlighet med GRI S
 tandards 2016: Core-nivå. Hållbarhetsredovisningen utgör
även bolagets rapportering enligt 6 kap. 11 § årsredovisningslagen (ÅRL) liksom företagets rapport (Communication
on Progress) till FN Global Compact.

Redovisningsperiod och omfattning
Om inget annat anges avser hållbarhets
redovisningen Länsförsäkringar AB med
dotterbolagen Länsförsäkringar Sak, Agria,
Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar
Liv, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar
Fondförvaltning, Länsförsäkringar Hypotek,
Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fondliv.
Information och data gäller perioden
1 januari–31 december 2018. Föregående
hållbarhetsredovisning publicerades den
13 mars 2018.
Väsentlighetsanalysen
Hållbarhetsredovisningen beskriver hur
Länsförsäkringar AB arbetar med sina
väsentligaste frågor och vilken påverkan
verksamheten har på samhälle, människor
och miljö. Den beskriver också hur Länsför

säkringar AB arbetar med hållbarhetsrisker
och hur hållbarhetsfrågor är en integrerad
del av affärsmodellen.
Under 2018 har hållbarhetsfrågan
regelefterlevnad bytt namn till affärsetik
men innehåller samma sakfrågor som 2017.
Under 2018 genomfördes en väsentlig
hetsanalys som kommer att ligga till grund
för det fortsatta arbetet med hållbarhets
frågor. Resultatet från den nya väsentlig
hetsanalysen kommer att redovisas fullt ut
från och med 2019 års hållbarhetsredovis
ning. En viktig del av väsentlighetsanalysen
var intressentdialogen som genomfördes
med Länsförsäkringars viktigaste intres
senter. Dialogen pågick under hösten 2018.
Följande intressentgrupper svarade på
enkätfrågor respektive djupintervjuades:

Hållbarhetsfråga

Väsentlig påverkan

Ansvarsfulla i nvesteringar

Extern

Ansvarsfullt bankerbjudande

Extern

Ansvarsfullt försäkringserbjudande

Extern

Affärsetik

Intern och extern

Ansvarsfull arbetsgivare

Intern

Hållbarhetskrav på leverantörer

Extern

Direkt miljöpåverkan

Extern

Långsiktigt miljö och samhällsengagemang

Intern och extern

•• Länsförsäkringsbolagen (ägare och
kundansvariga)
•• Medarbetare
•• Kunder (mäklare och företagskunder)
•• Intresseorganisationer
•• Kapitalförvaltare
Intressenternas förväntningar på Länsför
säkringar AB vad gäller hållbarhetsfrågor
vägdes in när prioriteringen av hållbarhets
frågor gjordes av en intern arbetsgrupp. Kon
cernledningen validerade resultatet i decem
ber 2018. Under 2019 kommer styrning och
mätetal tas fram för de väsentliga frågorna.
Data och mätetal
Information kring hur data har samman
ställts finns i GRI-indexet.

Frågor kring hållbarhetsredovisningen 2018
Frågor kring Länsförsäkringar ABs hållbarhetsredovisning 2018 besvaras
av bolagets hållbarhetschef Christina Kusoffsky Hillesöy via e-post:
christina.hillesoy@lansforsakringar.se.
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Index ÅRL
Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapporteringen i enlighet med 6 kap. 11 § årsredovisningslagen (ÅRL) omfattar Länsförsäkringar AB
med dotterbolagen Länsförsäkringar Sak, Agria, Länsförsäkringar Gruppliv, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Länsförsäkringar Hypotek, Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fondliv. L änsförsäkringar Liv
avlämnar en egen hållbarhetsrapport. Hållbarhetsupplysningarna återfinns enligt sidhänvisningarna nedan.

Upplysning

Sidhänvisning

Affärsmodell

4-7, 10-11

Organisation och uppföljning

31-32

Huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter

9, 14

Policy inom sociala och personalrelaterade frågor

31-32

Risker och dess hantering av sociala och personalrelaterade frågor

21-27, 29-30

Mål och resultat relaterat till sociala och personalrelaterade frågor

132-133

Policy för klimat och miljö
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Risker och dess hantering av klimat och miljö

14, 16-17, 19

Mål och resultat relaterat till klimat och miljö

16-23, 133

Policy för mänskliga rättigheter

18, 27

Risker och dess hantering av mänskliga rättigheter

16, 19, 27

Mål och resultat relaterat till mänskliga rättigheter

17-18, 27

Policy för arbete inom antikorruption

18, 24

Risker och dess hantering inom antikorruption

16, 19, 24

Mål och resultat relaterat till antikorruption

17-18, 24

Övergripande

Sociala och personalrelaterade frågor

Klimat och miljöfrågor

Respekt för mänskliga rättigheter

Motverkande av korruption

FNs globala mål
Exempel på hur Länsförsäkringar AB jobbar med FNs globala mål och där Länsförsäkringar bedömer kunna göra en skillnad samt bidra till en hållbar utveckling.

Mål 3

Mål 5

Hälsa och välbefinnande

Jämställdhet

Bidrar till forskning kring
hälsa och trafikolyckor, jobbar
med förebyggande hälsotjänster och rehabilitering,
jobbar med skadeförebyggande åtgärder kring trafiksäkerhet.

Verkar för jämställdhet och
mångfald (mål 10) via valberedningsarbete och i egna
rekryteringsprocesser. För
dialoger med leverantörer.
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Mål 8
Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
Arbetsvillkor i den egna verksamheten. För dialog med
bolag i investeringsverksamheten och med leverantörer
kring arbetsvillkor. Har digitalt erbjudande som gör
finansiella tjänster mer tillgängliga.

Mål 9
Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur
Dialoger och investeringar
i bolag som tillhandahåller
hållbara innovationer,
produkter och tjänster.

Länsförsäkringar AB 2018

Intressentdialogen
Länsförsäkringar AB tillsammans med länsförsäkringsbolagen påverkar miljontals människor genom sin verk
samhet. Över 3,9 miljoner kunder i länsförsäkringsgruppen, över 2 000 leverantörer inom Länsförsäkringar AB och
1 900 medarbetare inom Länsförsäkringar AB har alla en uppfattning om vad Länsförsäkringar är. Intressentdialogen
innebär en möjlighet för Länsförsäkringar att diskutera och fånga upp intressenternas förväntningar. Under 2018
gjordes en riktad dialog med viktiga intressenter kring hållbarhet.
Prioriterade intressenter

Kommunikationsvägar

Frågeställningar

Aktiviteter under 2018

Ägare och styrelse

Rapportering, styrelsemöten,
olika forum och samrådsorgan
och årstämma.

Verksamhetens uppdrag, produkt
utveckling, policyer, riktlinjer, risker
och långsiktiga mål.

Löpande dialog kring hållbarhetsfrågor och
målbild. Riktad inressentdialog.

Kunder

Kundundersökningar,
kundmöten och enkäter.

Tillgänglighet, service och kvalitet,
ansvarsfulla investeringar, miljöoch samhällsansvar i erbjudandet,
transparens och verktyg att välja
hållbara produkter.

Verktyg för att välja hållbara fonder på fondtorget:
hållbarhetsglober, hållbarhetsbetyg, hållbarhets
profil, koldioxidmätning. Ökat utbud av hållbara fon
der. Intervjuer med företagskunder och mäklarbolag
kring Länsförsäkringars hållbarhetsarbete.

Medarbetare

Medarbetarundersökningar,
medarbetarsamtal, möten,
dialog och utbildning.

Arbetsmiljö och hälsa, kompetens
utveckling och mångfald.

Kompetensutveckling i form av utbildningar och
föreläsningar. Medarbetarundersökning. Månatliga
uppföljningssamtal mellan chef och medarbetare.
Projekt kring flexibel arbetsplats.

Leverantörer

Upphandlingar,
självutvärderingsenkäter
och möten.

Miljö och samhällsansvar,
hållbarhetsrisker
i leverantörsledet.

Dialogmöten kring hållbarhetsfrågor, platsbesök
och riskkartläggning av de största hållbarhets
riskerna. Framtagande av riskbedömningsmodell
och självskattningsenkät.

Samarbetspartners,
branschorganisationer,
intresseorganisationer

Samarbeten,
möten, enkäter och
kunskapsutbyten.

Branschöverskridande
utmaningar inom miljö- och
samhällsansvar, ansvarsfulla
investeringar, ansvarsfull
kreditgivning, transparens,
klimatförändringar.

Ökad transparens kring ansvarsfulla investeringar
i ägarstyrningsrapporten. Uppdaterad hållbarhets
översikt för Länsförsäkringar Fondförvaltning och
för kreditgivning inom Länsförsäkringar Bank. Till
gängliggjorde forskningsresultat kring hållbarhet.
Förde dialog med intresseorganisationer om deras
förväntningar på Länsförsäkringar ABs hållbarhets
arbete.

Myndigheter

Rapportering och möten.

Ansvarsfullt erbjudande,
transparens och klimatrisker.

Dialog kring naturskador och klimatrisker.

Investerare

Rapportering, möten
och svar på enkäter.

Ansvarsfullt erbjudande,
gemensamma samhällsutmaningar,
miljö- och samhällsrelaterade
risker och transparens.

Ökad transparens kring hållbarhetsarbetet,
intressentdialog, svarat på enkäter.

Mål 11

Mål 12

Mål 13

Mål 16

Hållbara städer
och samhällen

Hållbara konsumtionsoch produktionsmönster

Bekämpa
klimatförändringen

Fredliga och
inkluderande samhällen

Påverkar beslutsfattare
kring hållbar stadsplanering,
investerar i miljöcertifierade
fastigheter, stödjer forskning
kring hållbara, trygga sam
hällen.

Ställer krav på materialval,
återvinning och återbruk
vid skadereparationer, upp
muntrar leverantörer och
bolag i investeringsverk
samheten att rapportera
om hållbarhet.

Forskning kring klimatpåver
kan, dialoger med kunder och
beslutsfattare kring klimat
frågor, exkluderar investe
ringar i kolbolag, investerar
i gröna obligationer, dialoger
med bolag kring klimatfrågor.

Dialoger med bolag kring
antikorruption, arbete för att
förhindra penningtvätt och
finansiering av terrorism
i bank och livverksamheten.
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Statistik och nyckeltal
Medarbetarstatistik Länsförsäkringar AB-koncernen inklusive Länsförsäkringar Liv
Medarbetarnas svar på medarbetarenkät1)
%

2018

2017

2016

Upplever att mångfald i arbetsgrupp värdesätts

83

84

81

Uppfattar att Länsförsäkringar AB är en jämställd arbetsplats

87

87

85

Uppfattar att de får regelbunden feedback av sin chef

81

82

83

Uppfattar att den egna kompetensen utvecklas i takt med förändrade krav på arbetet

78

79

77

Upplever att de har en rimlig stressnivå i sitt arbete

70

70

64

Upplever att de har balans mellan arbete och fritid

81

81

80

1)

Svarsfrekvens på medarbetarenkät 2018 var 96 procent, 95 procent 2017.

Medarbetare
Antal
Tillsvidareanställda
varav män
varav kvinnor
Tillsvidareanställda som rekryterats
under året
Tillsvidareanställda som slutat och gått till
annat bolag inom länsförsäkringsgruppen
Tillsvidareanställda som slutat under året

Nya medarbetare som har rekryterats under året
2018

2017

2016

1 910

1 847

1 759

816

777

730

0–30 år

27

19

35

32

23

17

1 094

1 070

1 029

31–40 år

32

39

31

45

27

35

210

247

185

41–50 år

31

28

41

35

41

22

51–60 år

21

10

12

12

13

7

5

9

13

61–

0

3

3

1

–

–

176

170

125

111

99

122

125

104

81

Personalomsättning
%
Tillsvidareanställda

2018

2017

2016

9,5

9,7

7,2

Åldersintervall alla medarbetare

Antal

2018
Kvinnor

Totalt

2017
Män Kvinnor

2016
Män Kvinnor

Män

Alla anställda är heltidsanställda oavsett om de arbetar hel- eller deltid.
Medarbetare som har egna barn yngre än 12 år har möjlighet att jobba deltid
enligt branschens kollektivavtal.

Åldersintervall chefer

Antal

2018

2017

2016

0–30 år

178

209

184

31–40 år

464

460

454

Antal

2018
Kvinnor

0–30 år

2017
Män Kvinnor

2

0

2016
Män Kvinnor

3

2

Män

1

4

41–50 år

602

634

594

31–40 år

19

19

21

20

23

21

51–60 år

547

463

439

41–50 år

61

57

56

56

46

55

61–

122

81

88

51–60 år

47

40

35

27

33

29

Medelålder kvinnor

44

44

44

61–

3

8

1

5

–

5

Medelålder män

44

44

44

Totalt

132

124

116

110

103

14

Totalt
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256

226

217
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Medelålder chefer

Sjukfrånvaro

År

2018

2017

2016

Kvinnor

47

46

46

Män

47

47

46

Könsfördelning chefer
%

%

2018

2017

2016

3,0

3,0

3,1

Total sjukfrånvaro som en andel
av ordinarie arbetstid

Könsfördelning l edning och styrelse
2018

Kvinnor

2017
Män Kvinnor

2016
Män Kvinnor

Antal

2018

Män

Koncernledning

62

38

57

43

50

50

Avdelningschefer

47

53

53

47

48

52

Gruppchefer
och teamledare

52

48

50

50

47

53

Kvinnor
Koncernledning
inklusive vd
Ledningsgrupper

1)

Styrelseledamöter

2)

2017
Män Kvinnor

2016
Män Kvinnor

Män

8

5

5

5

4

6

31

35

33

36

25

37

23

47

22

49

28

38

Inklusive fackliga representanter.
2)
Ordinarie ledamöter inklusive fackliga representanter.
1)

Koldioxidutsläpp i verksamheten
Källa för koldioxidutsläpp1)

2018

2017

2016

CO2-utsläpp, kg

Förbrukning MWh

CO2-utsläpp, kg

Förbrukning MWh

CO2-utsläpp, kg

Förbrukning MWh

103 445

1 515

121 310

1 619

85 708

1 343

Elförbrukning – verksamhet

38 369

3 762

36 003

3 530

33 436

3 278

Elförbrukning – fastighet

11 639

1 141

11 150

1 093

10 983

1 077

3 148

7 301

4 607

13 243

4 956

26 221

156 601

13 719

191 122

6 255

107 692

5 138

Fjärrvärme – fastigheter och kontor2)

Pappersutskrifter
Totalt

Källa för koldioxidutsläpp3)

2018

2017

CO2-utsläpp, kg

Körda km

Flygresor

648 814

5 675 482

620 426

5 284 022

556 816

4 465 921

Bilresor – tjänstebil

152 599

1 315 508

153 685

1 399 053

177 198

1 510 907

Bilresor – privatbil

31 657

257 377

32 635

265 322

29 257

230 368

3

1 059 863

2

978 943

3

941 507

Totalt

833 074

8 308 050

806 748

7 927 340

763 274

7 148 703

Totalt koldioxidutsläpp i verksamheten

989 675

997 870

898 357

518

540

511

Tåg

Totalt koldioxidutsläpp per anställd

CO2-utsläpp, kg

2016
Körda km

CO2-utsläpp, kg

Körda km

Scope 2 enligt GHG-protocol.
Graddagskorrigerade siffror använda för att beräkna förbrukning av fjärrvärme.
3)
Scope 3 enligt GHG-protocol.
1)

2)
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Våra samarbeten
Samarbeten inom försäkringar
PSI – Principer för Hållbara Försäkringar
PSI är ett FN-initiativ med principer kring integrering av hållbarhet
i försäkringserbjudandet. Länsförsäkringar Sak är medlem sedan
slutet av 2016.
AMICE – Association of Mutual Insurers
and Insurance Cooperatives in Europe
AMICE är en sammanslutning av europeiska försäkringsbolag där
medlemmarna bland annat utbyter information och erfarenheter,
exempelvis kring hållbarhet. Länsförsäkringar är aktiv medlem.
Eurapco
Ett samarbete mellan åtta försäkringsbolag som är verksamma i 18
länder med 40 miljoner kunder. Medlemmarna utbyter information
och erfarenheter. Länsförsäkringar är aktiv medlem i flera utskott.
Geneva Associations Kyoto
Ett initiativ som uppmanar världens försäkringsbolag att i arbetet
med kunder, beslutsfattare och branschkollegor medverka till mins

kad miljöpåverkan. Geneva Association, som funnits i 40 år, har
ett globalt samarbete i försäkringsbranschen kring ekonomiska,
politiska och sociala frågor. Länsförsäkringar är signatär.
ICMIF – International Cooperative and Mutual Insurance Federation
En sammanslutning av ömsesidiga försäkringsbolag som bland
annat utbyter information och erfarenheter bland medlemmarna,
exempelvis kring hållbarhet. Länsförsäkringar är aktiv medlem.
INI – International Network of Insurance
Ett nätverk med mer än 120 marknadsledande försäkringsbolag i hela
världen som arbetar tillsammans för att hjälpa varandras företagskun
der som har verksamhet utomlands med försäkringslösningar lokalt.
Svensk Försäkring
En branschorganisation som arbetar för goda verksamhetsförutsätt
ningar för försäkringsföretagen, för högt förtroende för försäkrings
sektorn och för ökad kunskap om p
 rivata försäkringars betydelse i
samhället. Länsförsäkringar sitter med i styrelsen samt i flera utskott.

Samarbeten kring investeringar
PRI – Principles for Responsible Investments
PRI är ett FN-initiativ med principer kring integrering av hållbarhet i
investeringsbeslut, bolagspåverkan och samarbeten. Länsförsäkringar
AB är medlem och rapporterar årligen till PRI hur principerna imple
menterats i verksamheten. Länsförsäkringar deltar i investerarinitia
tiv för att påverka bolag och andra intressenter i hållbarhetsfrågor.
Access to Medicine Foundation
En stiftelse grundad av brittiska och holländska regeringar ihop med
Bill & Melinda Gates Foundation. Stiftelsen verkar för att fler människor
ska få tillgång till läkemedel. Vartannat år tas ett index fram som visar
vad läkemedelsbolagen gör för att förbättra situationen för
människor som inte har tillgång till basala läkemedel. Länsförsäk
ringar stödjer initiativet.
CDP
En intresseorganisation som samlar in miljöinformation globalt
från företag. Initiativet stöds av över 800 institutionella investerare
globalt. Genom dialog med bolag och genom att stödja CDPs arbete
vill investerare driva på bolagens transparens och miljöredovisning
samt få bolag att arbeta aktivt för att minska sin miljöpåverkan.
Länsförsäkringar stödjer CDP.
GES – Global Engagement Service
En samarbetsplattform för aktiva ägare. Länsförsäkringar AB deltar
aktivt i detta forum tillsammans med institutionella investerare
över hela värden för att påverka bolag att agera ansvarsfullt. Ingår
i Sustainalytics från 2019.
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Fondbolagens förening
En branschorganisation som arbetar för att tillvarata fondspararnas
och fondbolagens intressen. Länsförsäkringar Fondförvaltning är
aktiv medlem.
Hållbart värdeskapande
Ett samarbetsprojekt med 17 av Sveriges största institutionella inves
terare. Projektet vill lyfta betydelsen av att bolagen arbetar struktu
rerat med hållbarhetsfrågor. Länsförsäkringar är aktiv medlem.
Institutionella ägares förening (IÄF)
Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden
är ett samarbete m
 ellan pensionsfonder, AP-fonder, försäkrings
bolag och fondbolag. Föreningen verkar för att utveckla bästa praxis
inom ägarstyrning och påverka hur Svensk kod för bolagsstyrning
utvecklas. Länsförsäkringar Fondförvaltning är aktiv medlem.
Montreal Pledge
Länsförsäkringar AB har skrivit under Montreal Pledge som är ett
initiativ där investerare förbinder sig att mäta och redovisa klimat
avtrycket i sina investeringar. Montreal Pledge stöds av både PRI och
United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI).
Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar
Ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för
eller med hållbara investeringar i Sverige. Swesif syftar till att öka
kunskapen och intresset för hållbara investeringar.
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Samarbeten inom bank
Finanskoalitionen mot barnsexhandel
Är ett samarbete mellan banker och Ecpat för att förhindra att det
svenska betalningssystemet missbrukas för köp av sexuella över
greppsbilder på barn och sexhandel med barn samt att skapa opinion
mot denna brottsliga verksamhet. Länsförsäkringar är medlem
i Finanskoalitionen.
Svenska Bankföreningen
En förening bestående av banker i Sverige som bland annat har till
uppgift att sprida kunskap om bankerna och deras roll för tillväxt
och välfärd i samhället. Länsförsäkringar sitter med i styrelsen och
i hållbarhetskommittén.

Övriga samarbeten
Global Compact
Ett FN-initiativ kring ansvarsfullt företagande r iktat till bolag med
tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti
korruption. Länsförsäkringar AB är signatär.
Diversity Charter Sweden
En ideell förening som verkar för att främja mångfald i arbetslivet.
Medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar
aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den
egna organisationen. Länsförsäkringar är medlem.
NMC – Nätverket för hållbart näringsliv
En ideell förening för företag och organisationer som vill inspireras
att arbeta för en hållbar utveckling genom erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling. Länsförsäkringar är medlem.

Länsförsäkringar AB 2018

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
En oberoende organisation som samlar samhällsengagerade
personer i näringsliv, politik, offentlig förvaltning och forskning för
kunskapsbaserad dialog om centrala samhällsfrågor. Länsförsäk
ringar är medlem.
Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)
TCFD grundades 2015 av Financial Stability Board. Ramverket är
tänkt att stödja företagens strävan efter att ge kvalitativ hållbarhets
information till finanssektorns intressenter och tillsynsmyndigheter.
Ramverket består av fyra områden: styrning, strategi, riskhantering
och relevanta mätvärden. Länsförsäkringar stödjer TCFD.
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Länsförsäkringar AB org. nr 556549-7020
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 så som den anges på sidan 130 och för att den är
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jäm
fört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 27 mars 2019

Mårten Asplund
Auktoriserad revisor
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Global Reporting Initiative
Redovisningen utgår från 2016 års version av GRI Standards med undantag från standardupplysningar kring
Hälsa och säkerhet som följer den uppdaterade versionen som togs fram 2018.
GRI Standard

Sidhänvisning GRI

Kommentarer GRI

FNs Globala mål

FN Global Compact

Standardupplysningar
Organisationens profil

1-10

102-1

Organisationens namn

Insida av omslag
Insida av omslag

102-2

Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster

102-3

Lokalisering huvudkontor

102-4

Lokalisering verksamheter

Insida av omslag

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

Insida av omslag

102-6

Marknadsnärvaro

Insida av omslag

102-7

Verksamhetens storlek

Insida av omslag

102-8

Information om anställda

132-133

102-9

Leverantörskedja

27, 131

102-10

Väsentliga förändringar gällande organisation
och leverantörskedja

14-15

102-11

Försiktighetsprincipen

32

102-12

Externa initiativ

134-135

102-13

Medlemskap i organisationer

134-135

Stockholm

Strategi

1-10

102-14

Uttalande senior beslutsfattare

2-3

102-15

Huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter

14, 16, 19, 21, 24-25, 27, 29,
129

Etik och integritet/affärsetik och värderingar
102-16

Värderingar, principer, standarder, uppförandekod

10
31-32

Bolagstyrning
102-18

Bolagsstyrning

10
31-32

Intressentengagemang
102-40

Lista över intressentgrupper

102-41

Kollektivavtal

8-11, 131
26

102-42

Identifiering och urval av intressenter

8, 129, 131

102-43

Förhållningssätt till intressentengagemang

8-11, 131

102-44

Viktiga frågor som lyfts av intressenter

8-11, 20, 131

Inkluderar NKI - kundnöjdhet
och produktansvar

Redovisningsprofil
102-45

Enheter som ingår i koncernredovisningen

129

102-46

Process för att definiera redovisningens innehåll
och avgränsningar

129
129

102-47

Lista över väsentliga ämnen/hållbarhetsfrågor

102-48

Förändring av information

129

102-49

Förändringar i redovisningen

129

102-50

Redovisningsperiod

129

102-51

Datum för publicering av senaste redovisningen

129

102-52

Redovisningscykel

129

102-53

Kontaktperson för redovisningen

102-54

Rapportering i enlighet med GRI Standards

129

102-55

GRI innehållsindex

137-139

102-56

Externt bestyrkande
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129

Samt kommentarer
i GRI-indextabellen

Christina Hillesöy,
H
 ållbarhetschef

GRI-redovisningen är inte
externt granskad. Se sida 136
för granskning av hållbarhets
rapport.
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Sidhänvisning
GRI

GRI Standard

Kommentarer
GRI

FNs
Globala mål

FN
Global Compact

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen
103-1

Definition hållbarhetsfråga och dess avgränsning

14-15, 31-32

103-1–103-3

Hållbarhetsstyrning

31-32

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

16-18, 31-32

Påverkansarbete och dialog

Antal reaktiva bolagsdialoger kring hållbarhet

18

G4-FS10

Andel företag i investeringsportföljen som organisationen
har påverkat i miljö- eller sociala frågor

Ansvarsfullt erbjudande
Ansvarsfulla investeringar
103-1 - 103-3

Aktiv ägarstyrning

Antal förebyggande dialoger kring hållbarhet

18

Aktiv ägarstyrning

Antal bolagstämmor där röstning har skett

18

Aktiv ägarstyrning

Deltagande i valberedningar

18

Exkludering

Antal uteslutna bolag kring hållbarhet exklusive kolbolag

18

103-1 - 103-3

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

19-20, 31-32

Klimatrisk i kreditgivningen

Initiativ för att mäta klimatrisken i försäkringserbjudandet

20

Ansvarsfullt bankerbjudande

5, 8-9, 11, 13, 16

1-6, 7, 10

8

7-9

3, 12-13

7-9

8, 12, 16

1-10

16

2, 10

12,13

7-9

Tillgänglighet
G4-FS 13

Tillgänglighet i glesbefolkade eller ekonomiskt eftersatta regioner

19-20

G4-FS 14

Initiativ för att förbättra tillgången till finansiella tjänster i landet

19-20

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

21-23, 31-32

Ansvarsfull försäkring
103-1 - 103-3
Skadeförebyggande

Initiativ för skadeförebyggande metoder

21-23, 30

Skadereglering

Initiativ för att minska resursanvändning och negativ
klimatpåverkan inom skadereglering

21-22, 30

Klimatrisk i försäkrings
erbjudandet

Identifiering av klimatrisker i försäkringsportföljen
samt nya produkter som skydd mot klimatrisk

23

Ansvarsfullt företagande
103-1 - 103-3

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Insida av omslag,
31-32

Ekonomiskt resultat
201-1

Direkt ekonomiskt värde som genererats och d
 istribuerats

Insida av omslag

201-2

Finansiella risker samt andra risker och möjligheter till följd
av klimatförändringar

Insida av omslag,
20

Betydande indirekt ekonomisk påverkan

Insida av omslag

Indirekt ekonomiskt resultat
203-2

Hållbarhetskrav på leverantörer
103-1 - 103-3

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

16-17, 27, 31-32

Inköpsorganisation

Andel av de 100 största leverantörerna som står för 80 procent
av inköpsvolymen som har skrivit under uppförandekoden

27

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

24

205-1

Andel av verksamheten som bedömts avseende risk för korruption

24

205-2

Kommunikation och utbildning i policy och r iktlinjer avseende
antikorruption

24

Affärsetik
103-1 - 103-3
Antikorruption

Direkt miljöpåverkan
103-1 - 103-3

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

133

Utsläpp
305-2

Indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2)

133

305-3

Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)

18, 133
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Sidhänvisning
GRI

GRI Standard

Kommentarer
GRI

Ansvarsfull arbetsgivare

FNs
Globala mål
3, 5, 8, 10

FN
Global C
 ompact
3-6

Anställningsförhållanden
103-1 - 103-3

Upplysningar om hållbarhetsstyrning

401-1

Nyanställda och personalomsättning

25-26, 31-32

Statistik avser
medarbetare i
Sverige

132

Statistik avser
medarbetare i
Sverige

Hälsa och säkerhet
103-1 - 103-3

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

403-2

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade
arbetsdagar, frånvaro samt andel arbetsrelaterade dödsfall

25-26, 132-133

26, 133

GRI 2018
Avser medarbe
tare i Sverige

Kompetensutveckling
103-1 - 103-3

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

25-26

404-2

Program för kompetensutveckling samt s tödprogram
vid övergångar

25-26

103-1 - 103-3

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

25-26

405-1

Mångfald hos styrelse, ledning och medarbetare

406-1

Diskrimineringsincidenter och vidtagna åtgärder

Mångfald och lika rättigheter

132-133

Statistik avser
medarbetare,
styrelse och led
ning i Sverige
Inga ärenden
rapporterades
2018

Miljö och samhällsansvar
Forskning

Antal forskningsprojekt och totalt antal kronor
investerade i forskning.

29-30

3, 8, 11-13, 16

8-9

FN Global Compacts tio principer
Mänskliga rättigheter

Arbetsvillkor

Miljö

Antikorruption

Princip 1: Företagen ombeds att
stödja och respektera skydd för
internationella mänskliga rättigheter
inom den sfär som de kan påverka.

Princip 3: Företagen ombeds att
upprätthålla föreningsfrihet och
ett erkännande av rätten till kollek
tiva förhandlingar.

Princip 7: Stödja försiktighets
principen vad gäller miljörisker.

Princip 10: Företag bör motarbeta
alla former av korruption, inklusive
utpressning och bestickning.

Princip 2: Försäkra sig om att deras
eget företag inte är delaktiga i brott
mot mänskliga rättigheter.

Princip 4: Avskaffande av alla former
av tvångsarbete.
Princip 5: Avskaffande av barnarbete.

Princip 8: Ta initiativ för att främja
större miljömässigt ansvarstagande.
Princip 9: Uppmuntra utveckling
och spridning av miljövänlig teknik

Princip 6: Avskaffandet av diskrimine
ring vid anställning och yrkesutövning.

FNs globala mål för en hållbar utveckling
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