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Utdrag från årsredovisningen

Länsförsäkringar AB



Hållbarhet i  affären
Hållbarhet handlar om att ge ett ökat värde till kunderna och att bidra till en lång siktigt hållbar 
samhällsutveckling. Länsförsäkringar ABs hållbarhetsarbete utgår från visionen ”Tillsammans 
skapar vi trygghet och möjligheter”. Länsförsäkringars mål är att erbjuda sina kunder en trygg 
ekonomisk helhetslösning inom bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling. 

Genom att ta ekonomisk, social och miljö
mässig hänsyn i verksamhetsutvecklingen 
och i affärsbeslut kan Länsförsäkringar 
minska hållbarhetsrisker och samtidigt 
bidra till en positiv samhällsutveckling och 
affärsnytta. Länsförsäkringar stödjer FN 
Global Compacts principer. 

Intressentdialog
Väsentliga hållbarhetsrisker identifieras och 
prioriteras i samverkan med prioriterade 
intressenter: kunder, ägare, medarbetare, 
leverantörer, samarbetspartners, bransch
organisationer, intresseorgansationer, myn
digheter och investerare. 

Länsförsäkringar ABs ägs av de 23 läns
försäkringsbolagen. Länsförsäkringar ABs 
uppdrag är att driva gemensamma affärer 
inom bank och försäkring samt bedriva 
strategiskt utvecklingsarbete och service 
inom områden som ger skalfördelar och 
effektivitet. Länsförsäkringsbolagen har en 
särställning bland intressenterna i egenskap 

av ägare och mottagare av Länsförsäkringar 
ABs leveranser. Det lokala kundmötet han
teras lokalt av länsförsäkringsbolagen. 

Väsentlighetsanalys
Med utgångspunkt i intressentdialogen och 
med vägledning av redovisningsstandarden 
GRI (Global Reporting Initiative) har åtta 
prioriterade hållbarhetsaspekter identi
fierats. De åtta aspekterna har i årets 
 hållbarhetsredovisning grupperats i tre 
 grupper: ansvarsfullt erbjudande, ansvars
fullt företagande och långsiktigt miljö och 
samhällsansvar.

I årets rapport har hållbarhetsaspekten 
Hög kompetens kring hållbarhet hos med
arbetare integrerats i aspekten Regelefter
levnad. Aspekten Ansvarsfullt erbjudande 
försäkring och bank har delats upp i två 
aspekter – Ansvarsfullt försäkringserbju
dande och Ansvarsfullt bankerbjudande. En 
ny väsentlighets analys kommer att utföras 
2018. 

ANSVARSFULLT ERBJUDANDE
 1.  Ansvarsfulla investeringar – 

Investeringar som tar hänsyn till miljö 
och  samhällsrisker och skapar god 
avkastning.

 2.  Ansvarsfullt bankerbjudande   
Banktjänster som tar hänsyn till miljö 
och samhällsrisker. 

3.  Ansvarsfullt försäkringserbjudande 
Försäkringstjänster som tar hänsyn till 
miljö och samhällsrisker.

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE
 4.  Regelefterlevnad – Företagskultur med 

hög ambition inom affärsetik.
 5.  Ansvarsfull arbetsgivare – Ambition  

att attrahera och behålla duktiga med
arbetare.

 6.  Hållbarhetskrav på leverantörer  
 Hållbarhetskrav i leverantörskedjan. 

 
Prioriterade intressenter Kommunikationsvägar Frågeställningar Aktiviteter 2017

Ägare och styrelse Rapportering, beslut, styrelse
möten, olika samrådsorgan och 
årstämma.

Verksamhetens uppdrag, produktutveckling, 
policyer, riktlinjer, risker och långsiktiga mål.

Löpande dialog kring hållbarhetsfrågor och målbild.

Kunder Kundundersökningar, kundmöten 
och enkäter.

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

Implementerat verktyg för att välja hållbara fonder  
på fondtorget: hållbarhetsglober, hållbarhetsbetyg, 
hållbarhetsprofil, koldioxidmätning. Ökat utbudet av 
hållbara fonder.

Medarbetare Medarbetarundersökningar, 
medarbetarsamtal, möten, dialog 
och utbildning.

Arbetsmiljö och hälsa, kompetensutveckling  
och mångfald.

Kompetensutveckling i form av i utbildningar.

Leverantörer Upphandlingar, självutvärderings
enkäter och möten.

Miljö och samhällsansvar. Dialogmöten kring hållbarhetsfrågor.

 Samarbetspartners, 
branschorganisationer, 
intresseorganisationer

Samarbeten, möten, enkäter  
och kunskapsutbyten.

Miljö och samhällsansvar, ansvarsfulla 
investeringar, ansvarsfull kreditgivning, 
transparens, klimatförändringar, miljö  
och samhällsansvar.

Ökad transparens kring ansvarsfulla investeringar 
i ägarstyrningsrapporten, tagit fram fyra ställnings
tagande kring ansvarsfulla investeringar. Lanserat en 
hållbarhetsöversikt för Länsförsäkringar Fondförvaltning 
och för kreditgivning inom Länsförsäkringar Bank.. 
Tillgängliggjort forskningsresultat kring hållbarhet.

Myndigheter Rapportering och möten. Ansvarsfullt erbjudande, transparens  
och klimatrisker.

Fört dialog kring naturskador och klimatrisker.

Investerare Rapportering, möten och enkäter. Ansvarsfullt erbjudande, gemensamma 
samhällsutmaningar, miljö och samhälls 
relaterade risker och transparens.

Ökad transparens kring hållbarhetsarbetet

Intressentdialoger 
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LÅNGSIKTIGT MILJÖ- OCH  
SAMHÄLLSANSVAR
  7.  Samhällsengagemang – Bidra till skade

förebyggande insatser och forskning.
8.  Långsiktigt miljöarbete – Bedriva ett före

byggande arbete för att begränsa klimat
påverkan och minska resurs användning.

Direkt och indirekt påverkan 
Länsförsäkringar AB genomför återkom
mande kartläggningar av risker och möjlig
heter samt av bolagets direkta och indirekta 
påverkan i värdekedjan. Ett riskbaserat för
hållningssätt är särskilt relevant inom 
områdena ansvarsfullt erbjudande; regelef
terlevnad och krav på leverantörer. Genom 
samhällsengagemang; påverkansdialoger 
med bolag, samhällsaktörer och beslutsfat
tare; forskning; skadeförebyggande arbete 
och klimatsmarta investeringar kan Läns
försäkringar AB minska sina risker och bidra 
till en positiv samhällsutveckling. 

Länsförsäkringar AB värnar om transpa
rens kring risker och möjligheter för att 
intressenter ska kunna göra goda bedöm
ningar av hur de påverkar och påverkas av 
verksamheten.

Klimatrisk mest väsentliga utmaningen 
Klimatrisk är det hållbarhetområde som 
utgör den största utmaningen för Länsför
säkringar. Klimatförändringar, som är en 
konsekvens av ökade koldioxidutsläpp, 
orsakar en global uppvärmning. Ett varmare 
klimat som följs av extrema väderhändelser 
som exempelvis stormar, skyfall och torka, 
får stora samhällsekonomiska konsekven
ser. Skadliga effekter för försäkringsbolag 
och banker är uppenbara. Länsförsäkringar 
AB strävar efter att begränsa och minska 
risken för klimatpåverkan i arbetet inom 
flera av de prioriterade aspekterna: påver
kansdialoger och investeringar inom områ
det ansvarfulla investeringar; skadeföre
byggande arbete och hållbarhetskrav på 
skadereparatörer i försäkringserbjudandet; 
hållbarhetskrav på leverantörer; finansie
ring av forskning kring klimat påverkan, 
påverkansarbete och förebyggande arbete 
inom aspekterna långsiktigt miljöarbete och 
samhällsengagemang.

Väsentlighetsanalys och prioriterande hållbarhetsaspekter

LÅNGSIKTIG MILJÖ- OCH SAMHÄLLSANSVAR
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4.  Regelefterlevnad 

 5.  Ansvarsfull  
arbetsgivare

 6.  Hållbarhetskrav på 
leverantörer

 1.  Ansvarsfulla  
investeringar 

 2.  Ansvarsfullt 
bankerbjudande

 3.  Ansvarsfullt för säk
ringserbjudande

7.  Samhällsengagemang 

 8.  Långsiktigt miljöarbete

Globala målen 
Under 2015 antog FNs 193 medlemsländer 
17 globala mål. Målen ska vara uppnådda 
2030 och syftar till att åstadkomma en 
långsikt hållbar utveckling genom att utrota 
extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa 
klimatkrisen och främja fred och rättvisa. 
Varje land ansvarar för implementering och 
uppföljning av målen men för att förverkliga 
målen krävs att alla delar i samhället arbetar 
tillsammans. 

Under 2017 inleddes ett arbete med att 
mappa Länsförsäkringar ABs verksamhet 
mot FNs globala mål. Arbetet har utgått 
från Länsförsäkringar ABs väsentliga 
hållbarhetsaspekter, påverkansgrad, identi
fierade risker och möjligheter. Arbetet med 
att sätta interna mål och integrera målen 
i verksamheten kommer att fortsätta 2018 
tillsammans med länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringar har möjlighet att bidra 
till att minska negativ påverkan och bidra 
positivt till flera av de sjutton målen. Nedan 
är några exempel på mål som Länsförsäk
ringar jobbar med idag och där vi kan göra 
en skillnad:

Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Bidrar till forskning kring hälsa 
och trafikolyckor, jobbar med 
förebyggande hälsotjänster 
och rehabilitering, jobbar med skadeföre
byggande åtgärder kring trafiksäkerhet.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt
För dialog med bolag vi investerar 
i och med leverantörer kring 
arbetsvillkor, har digitalt erbjudande som 
gör finansiella tjänster mer tillgängliga. 

Mål 10 Minska ojämlikhet 
Verkar för mångfald via val 
beredningsarbetet, i rekryterings
processer och i dialoger med 
bolag och leverantörer. (Mål 5 Jämställdhet  
och mål 10 Minska ojämlikhet)

Mål 11 Hållbara städer och 
samhällen 
Påverkar beslutsfattare kring 
hållbar stadsplanering, investerar 
i miljöcertifierade fastigheter, stödjer 
 forskning kring hållbara trygga samhällen.

Mål 12 Hållbara konsumtions- 
och produktionsmönster
Ställer krav på materialval, 
återvinning och återbruk vid 
skadereparationer, upp muntrar bolag att 
rapportera om hållbarhet, samlar in kemi
kalier och farligt avfall från lantbruk.

Mål 13 Bekämpa 
klimatförändringen
Bidrar med forskning kring 
klimatpåverkan, för dialoger med 
kunder och beslutsfattare kring klimat
frågor, avyttrat investeringar i kolbolag, 
investerar i gröna obligationer.

Mål 16 Fredliga och inkluderande 
samhällen
Dialog med bolag kring 
anti korruption, arbete för att 
förhindra penningtvätt och finansiering 
av terrorism.
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Ansvarsfullt erbjudande

1. Ansvarsfulla investeringar 
Investeringar som tar hänsyn till miljö- och  samhällsrisker och skapar god avkastning.
Länsförsäkringar AB placerar kundernas sparkapital och erbjuder både egna 
fonder och externa fonder. Utgångspunkten är att välskötta, hållbara bolag 
är en långsiktigt god investering. Aktiv ägarstyrning, internationella konven
tioner, förvaltarurval och samarbeten är grunden för arbetet inom ansvars
fulla investeringar. Länsförsäkringar AB eftersträvar transparens för att 
redogöra för arbetssätt och rutiner gällande ansvarsfulla investeringar.

Aktiv ägarstyrning
I ägarstyrningen ingår bolagsdialoger kring 
hållbarhetsfrågor, ett aktivt deltagande 
i portföljbolagens valberedningar för att 
påverka styrelsesammansättning samt 
rösta på bolagsstämmor. Ägarpolicyn är 
grunden för ägarstyrningen. En långsiktig 
målsättning är att öka mångfalden 
i portfölj bolagens styrelser vad gäller kön, 
ålder och bakgrund. Under stämmosä
songen 2017 uppgick andelen kvinnliga sty
relseledamöter till 43 (41) procent i de bolag 
där Länsförsäkringar Fondförvaltning del
tog i val beredningen. Länsförsäkringar AB 
röstar på bolagsstämmor i huvudsak i de 
bolag, som ingår i de egna fonderna, och där 
ett väsentligt ägande finns eller där det av 

andra skäl är viktigt att rösta. Under 2017 
började Länsförsäkringar Fondförvaltning 
rösta på stämmor i amerikanska bolag där 
hållbarhetsfrågor var på agendan. 

Länsförsäkringar AB för dialoger med 
bolag kring hållbarhetsfrågor i ett före
byggande syfte. Två fokusområden 2017 var 
vattenrisker i bolag på tillväxtmarknader 
och arbetsvillkor i jordbrukskedjan inom 
livsmedelsbranschen.

Internationella konventioner etisk grund
Arbetet med ansvarsfulla investeringar 
utgår från de internationella konventioner 
som Sverige har undertecknat inom miljö, 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korrup
tion och kontroversiella vapen. Samarbete 

Genomlysnings- och dialogprocess
Länsförsäkringar AB för dialog med bolag som bryter mot internationella konventioner. Dialoger förs via 
etikkonsult och via Länsförsäkringar AB. Alla externa förvaltare uppmanas att föra dialog med bolagen. 
I Länsförsäkringar Fondförvaltnings egna fonder och i Länsförsäkringar ABs diskretionära mandat 
exkluderas bolag där dialog inte fungerar samt bolag kopplade till kontroversiella vapen (kärnvapen, 
klustervapen, biologiska och kemiska vapen samt personminor) och kolbolag.

sker med ett externt etikkonsultföretag för 
att analysera noterade bolaginnehav utifrån 
dessa konventioner. Med analysen som 
utgångspunkt försöker Länsförsäkringar AB 
att påverka bolag som bryter mot konven
tioner genom dialog. Målet är att det analy
serade bolaget ska upphöra med kränk
ningen och vidta förebyggande åtgärder för 
att förhindra att liknande  incidenter upp
repas. Om dialogen inte når avsett resultat 
kan innehavet som en sista utväg avyttras. 

Samarbeten med andra investerare 
I syfte att ge större tyngd i påverkans
dialoger samt för att driva branschgemen
samma frågor samarbetar Länsförsäkringar 
AB med andra investerare. En förteckning 
över vilka organisationer som Länsförsäk
ringar AB är medlem i  och samarbeten 
återfinns på sid 28.

Intern förvaltning av svenska aktier 
Länsförsäkringar Fondförvaltnings svenska 
aktiefonder förvaltas internt sedan slutet av 
2016. Fokus under 2017 har legat på att 
genomföra en intern kartläggning av 
bolagens hållbarhetsarbete. Syftet med 
kartläggningen är att få en uppfattning om 
var bolagen befinner sig i dagsläget och för 
att kunna mäta förflyttningar inom 
bolagens hållbarhets arbete framgent. 
Hållbarhetsanalysen kombineras med den 
finansiella analysen och vägs in i inves
teringsbesluten. För de större bolagen har 
förvaltarna även tillgång till extern 
hållbarhetsanalys, vilket används som 
komplement till deras egen analys. 

Krav på externa förvaltare 
Länsförsäkringar Fondförvaltnings förvaltas 
av interna förvaltare. Övriga investeringar 
förvaltas av externa förvaltare genom fon
der eller diskretionära mandat. Invester
ings filosofin bygger på att använda ledande 
förvaltare i Sverige och utomlands med 
olika placeringsområden och förvaltnings
inriktningar. Vid upphandling av nya förval
tare ställs hållbarhetskrav. Årligen sker 
uppföljning av hur förvaltarna integrerar 
hållbarhetsfrågor i sin förvaltningsmodell. 

Majoriteten av förvaltarna har skrivit 
under FNs principer för ansvarsfulla inves
teringar, PRI, och under 2017 ökade flera av 
förvaltarna sitt fokus på hållbarhetsfrågor 
i investeringsanalys, investeringsbeslut och 
i påverkansdialoger. Under 2017 upphandla
des nya förvaltare av aktieinvesteringar på 

GENOMLYSNING AV NOTERADE KREDITOBLIGATIONER  
OCH AKTIEINVESTERINGAR 

PÅVERKANSDIALOGER
Dialog genom etikkonsult, 

Länsförsäkringar AB, externa förvaltare

EXKLUDERING AV BOLAG
Exkludering i egna fonder  

och diskretionära  
mandat
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Ansvarsfullt erbjudande

tillväxtmarknader samt europeiska före
tagskrediter för de institutionella portföl
jerna (Liv och Sakförsäkringar). Majoriteten 
av de förvaltare som valdes hade ett tydligt 
fokus på att integrera hållbarhet tillsam
mans med den finansiella analysen i sina 
investeringar. Exempelvis gjordes en inves
tering i en fossilfri tillväxtmarknadsfond. 
Investeringar i gröna obligationer fortsatte 
att öka under året. 

Klimatrisker i investeringar 
Länsförsäkringar AB ser finansiella risker i att 
investera i bolag som baserar sin verksamhet 
på fossila bränslen eftersom fossila tillgångar 
riskerar att bli så kallade strandade tillgångar. 
Under 2016 avyttrade Länsförsäkringar AB, 
ett 80tal gruvbolag och energi bolag med 

mer än 50 procent av sin omsättning från kol 
i sina egna fonder och direktinvesteringar. 
Under 2017 sänktes omsättningsgränsen till 
20 procent vilket innebar att ytterligare 
50 kolbolag avyttrades.

Länsförsäkringar AB mäter koldioxid
avtrycket för sina aktieinvesteringar och 
använder den mätmetod som Fondbolagens 
Förening och Svensk Försäkrings rekom
menderar. 

På lansforsakringar.se finns mer 
 information om ägarpolicyn, ägar

styrning, urvalsprocess av förvaltare, sam
arbeten med investerare, bolagsdialoger, 
 uteslutna bolag samt koldioxid avtryck för 
Länsförsäkringar Fondförvaltnings egna 
 fonder och Livportföljen.

Process för upphandling och utvärdering av externa förvaltare

*  ESG står för envionmental, social and governance issus, dvs miljö, sociala och ägarstyrningsaspekter

Fondförvaltare 
som inte aktivt 
arbetar med 
ESG* i förvalt
ningen riskerar 
att avtalet sägs 
upp.

Årlig utvärdering 
av fondförval
tares arbete 
med ESG*.

ESGkrav* ställs 
i upphandling  
av nya fond
förvaltare.

Löpande 
dialog kring 
 fondförvaltares 
arbete med att 
integrera ESG*.

Hållbara pensionsbolag 
Länsförsäkringars 
arbete med ansvarsfulla 
investeringar uppmärk
sammades i Söderberg 
& Partners årliga analys 
kring process för hållbara 
investeringar, påverkan
sarbete samt hållbarhetsambitioner och 
värdeskapande. Länsförsäkringars nya 
traditionella livportfölj fick fortsatt grönt 
betyg och den gamla traditionella livport
följen fick höjt betyg från rött till gult. Att 
den sistnämnda inte når grönt betyg beror 
på att den portföljen innehåller en stor 
andel statsobligationer. 

Verktyg för att hjälpa kunder 
att välja hållbara fonder 
Under året 
kompletterades Läns
försäkringars fondtorg 
med fler verktyg för 
att hjälpa kunder att 
välja hållbara fonder. 
Hållbarhetsprofilen, som beskriver hur 
fonder arbetar med att välja in, välja bort 
och påverka bolag, uppgraderades till en 
ny version. Därtill infördes Morningstars 
hållbarhetsvärde och hållbarhetsbetyg för 
olika fonder på fondtorget. 

Gröna obligationer
Länsförsäkringar investerar i gröna 
obligationer. Under 2017 emitterade 
Humle gården, ett fastighetsbolag som 
ägs av länsförsäkringsgruppen, sina 
första gröna obligationer. Humlegården 
har som ambition att all nyproduktion ska 
certifieras enligt högsta möjliga miljöklass.

Länsförsäkringars  
Globala hållbarhetsfond 
I Söderberg & Partners granskning av 
hållbarhetsnivån i fonder  placerade 
sig fonden Länsförsäkringar Global 
Hållbar på tioitopplistan över Sveriges 
mest hållbara fonder och fick ett grönt 
hållbarhetsbetyg. I rapporten tilldelas det 
gröna hållbarhetsbetyget till de fonder 
vars förvaltare har verktyg och incitament 
för att välja hållbara bolag, samt bedriver 
ett omfattande  påverkans arbete. 

Aktiviteter inom ansvarsfulla investeringar 2017 2016

Antal reaktiva1) bolagsdialoger kring hållbarhet som fördes  
via etikkonsult för Länsförsäkringar ABs räkning2) 119 107

Varav antal reaktiva bolagsdialoger som Länsförsäkringar AB varit 
engagerade i kring hållbarhet 15 30

Antal förebyggande dialoger kring hållbarhet 17 19

Antal uteslutna bolag kring hållbarhet3) exklusive kolbolag 33 27

Antal bolagsstämmor där röstning skett4) 50 36

Deltagande i valberedningar 16 13
1) Reaktiva bolagsdialoger avser dialoger med bolag där en hållbarhetsincident har inträffat.
2) Det etikkonsultföretag 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 ordinarie och extra bolagsstämmor. 
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2. Ansvarsfullt bankerbjudande
Banktjänster som tar hänsyn till miljö- och samhälls ansvar.
Länsförsäkringar Bank är en viktig del av det finansiella systemet och 
genom att verka för en ansvarsfull kreditgivning kan banken bidra till ett 
ökat kundvärde, en finansiell stabilitet och en hållbar samhällsutveckling. 
Även ökad tillgänglighet till banktjänster är en viktig aspekt för en hållbar 
samhällsutveckling.

Kreditgivning med låga hållbarhetsrisker
Länsförsäkringar Banks utlåning sker 
i  Sverige och i svenska kronor. Kreditgivning 
till privatpersoner och företag är geogra
fiskt väl diversifierad samt med låg genom
snittlig utlåning per kund. Banken har 
mycket begränsad utlåning till storföre
tagssektorn där miljö och samhällsrelate
rade risker typiskt sett är betydligt större. 
Affärsmodellen inom kreditgivning har 
 således relativt låga kreditrisker.

Grunden för kreditgivning är kredit
policyn och kreditinstruktioner som inklu
derar kriterier för acceptabel risk och 
 identifierar områden med höga  risker inom 
hållbarhet som kräver speciella övervägan
den. Höga krav ställs på kundernas åter
betalningsförmåga samt säkerheternas 
kvalitet. Kreditberedningsprocessen till
sammans med rådgivarnas lokala kund  
och marknadskännedom ger goda förut
sättningar för en utlåningsportfölj med en 
hög kreditkvalitet och låga hållbarhets
risker. 

Miljörisker och miljöansvar för lantbruk 
och företag regleras i ett omfattande 
externt regelverk med ett antal olika 
tillsynsmyndig heter. I kreditberedningen 
följs miljörela terade risker upp utifrån 
punkter om exempelvis tillståndspliktig och 
icke tillståndspliktig verksamhet samt övrig 
bedömning av företagets verksamhet. Vid 

analys avseende risker som handlar om 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korrup
tion eller annan kriminell verksamhet kan 
bedömning av bransch, verksamhet, former 
för anställd och inhyrd personal samt övrig 
relevant informationsinhämtning utgöra 
utgångspunkt för vidare kontroll. Bankens 
kreditinstruktioner fastställer att kredit
propåer med förhöjd hållbarhetsrisk regel
mässigt ska avslås.

Amorteringskrav
I juni 2016 implementerades amorterings
krav på nya bostadslån vilket innebär att 
kunder som omfattas av amorteringskravet 
ska amortera minst i enlighet med lagkra
vet. Länsförsäkringar uppmuntrar kunderna 
att amortera genom att vid kundmöten som 
rör bolån presentera en rekommenderad 
amorteringsplan samt en alternativ amor
teringsplan. Även kunder som inte berörs av 
amorteringskravet uppmuntras att amor
tera. I mars 2018 implementeras det för
stärkta amorteringskravet avseende nya lån 
för kunder med skuldkvoter överstigande 
450 procent.

Upplåning med låg kreditrisk
Länsförsäkringar Banks huvudsakliga 
finans ieringskällor utgörs av inlåning samt 
av upplåning genom säkerställda obligatio
ner. De säkerställda obligationerna har 
 högsta kreditvärderingsbetyg 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 kon
tor runt om i hela landet. Länsförsäkringar 
erbjuder även digitala banktjänster. Utöver 
de som aktivt väljer digitala kund mötes
platser erbjuds digitala banktjänster till de 
som tidigare inte haft möjlighet att ta sig till 
ett kontor på grund av långa avstånd, funk
tionsnedsättning eller som önskar service 
utanför ordinarie kontorstid. 61 procent av 

bankkunderna använder Länsförsäkringars 
mobilapp och internetbank. 

Digitaliseringen minskar dessutom 
miljö påverkan tack vare färre kundutskick, 
brev, pappersutskrifter och transporter. 
Andelen digitalt distribuerade kundutskick 
ökade under 2017 och uppgick till 38 (34) 
procent. 

Hållbarhetsöversikt
Under 2017 publicerade Länsförsäkringar en 
hållbarhetsöversikt med syfte att tydliggöra 
bankens kreditgivning till företag. Hållbar
hetsöversikten är ett branschinitiativ och är 
framtagen av Länsförsäkringar Bank till
sammans med andra svenska banker samt 
Svenska Bankföreningen. 

Klimatrisker
Under 2017 har banken analyserat samt del
tagit i diskussion med andra svenska banker 
avseende ”Recommendations of the Task 
Force on Climaterelated Financial Disclo
sures.” Under 2018 kommer banken att fort
sätta det påbörjade arbetet samt initiera 
arbete med klimatrelaterad scenariosimu
lering av bankens utlåningsportfölj.

Ansvarsfullt erbjudande

Samarbete med ECPAT 
Länsförsäkringar 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 stoppa övergrepp  
på barn. 

Under 2017 gjordes på uppdrag av 
Finans koalitionen en studie vid Uppsala 
 universitet om maskininlärning för att 
stoppa barnsexhandel. Studien visar hur 
man kan lära datorer att analysera en stor 
mängd data och identifiera mönster som 
pekar på barnsexhandel i en hastighet som 
mänsklig kapacitet aldrig kan klara av. 
Den nya tekniken skulle i framtiden kunna 
hjälpa polisen att spåra förövare och 
identifiera försvunna barn.

Pris för bästa app och mobilsajt
Länsförsäkringar tilldeledes priset för 
Sveriges bästa app och mobilsajt vid Web 
Service Award där tillgänglighet och lätt
använt var bidragande aspekter till priset. 

Utlåningsportfölj 31 december 2017

 Bolån, 76%

 Lantbruk, 10%

 Flerbostadsfastigheter, 3%

 Småföretag, 1%

 Övrigt, 10%
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3. Ansvarsfullt försäkringserbjudande
Försäkringstjänster som tar hänsyn till miljö- och samhällsrisker.
Genom skadeförebyggande arbete och ansvarsfulla skadereparationer kan 
Länsförsäkringar bidra till ett hållbart samhälle. Att undvika en skada är 
alltid en vinst för miljön och kunden. Länsförsäkringar AB tar fram metoder 
och standarder för det skadeförebyggande arbetet och skadereparationer. 

Brett försäkringserbjudande
Länsförsäkringar Sak kompletterar länsför
säkringsbolagens erbjudande med special
produkter för att möta kundernas behov 
och startar nya affärer som sedan kan föras 
ut till länsförsäkringsbolagen. Länsförsäk
ringsgruppens återförsäkringsskydd hante
ras, genom poollösningar och gemensamma 
gruppskydd, av Länsförsäkringar Sak. På så 
sätt kan länsförsäkringsbolagen erbjuda 
kunderna ett brett försäkringssortiment för 
människor, djur och egendom och få ett bra 
återförsäkringskydd.

Återförsäkring och naturskador
Länsförsäkringar Sak är en av Europas större 
köpare av återförsäkring av egendom och 
skog. Länsförsäkringsbolagen har en stor 
marknadsandel på skogsförsäkring i Sverige. 
Återförsäkringsskyddet har under åren ut  
ökats som följd av ökad risk för naturskador. 
För att löpande följa och bedöma denna risk 
har Länsförsäkringar Sak tillgång till en 
omfattande databas med skadestatistik.  
Ny teknik och nya mätmetoder förbättrar 
arbetet. 

Skadeförebygga är ett miljöarbete
Länsförsäkringar AB och länsförsäkrings
bolagen samarbetar med andra företag, 
bransch och intresseföreningar samt myn
digheter i Sverige och internationellt i den 
skadeförebyggande verksamheten. På upp
drag av länsförsäkringsbolagen tar Länsför
säkringar AB fram metoder och standarder 
för det skadeförebyggande arbetet. Länsför
säkringsbolagen ansvarar i första hand för 
kundrelationerna och informerar försäk
ringstagare om skaderisker och hur de kan 
undvikas och förebyggas. Störst miljö
påverkan har natur, vatten, brand och 
motorskador, som är Länsförsäkringars foku
sområden i det skadeförebyggande arbetet. 

En genomsnittlig vattenskada i ett hem 
ger upphov till 300 kilo koldioxidutsläpp. 
Vatte nskador kan undvikas genom val av 
material och installation av varningsindi
katorer. En villabrand ger i genomsnitt upp

hov till 25 ton koldioxidutsläpp. Bränder 
orsakar även kemiska utsläpp i luft, vatten 
och mark. Brandsanering och återställande 
av ett hus kräver mycket energi, nya eller 
återvunna resurser och orsakar stora 
mängder avfall.

Hälsa för en hållbar livsstil och ett 
hållbart arbetsliv 
Länsförsäkringar är en av Sveriges ledande 
aktörer inom hälso och sjukvårdsförsäk
ring. I sjukvårdsförsäkringen ingår före
byggande hälsotjänster och personligt 
samtals stöd, rätt vård i rätt tid samt effek
tiv rehabilitering. För att säkerställa att den 
vård som förmedlas är medicinskt moti
verad och ger långsiktigt bästa resultat för 
kunderna används så kallad oberoende 
medicinsk granskning. Syftet är att vård
givarna ska följa samma riktlinjer för de 
behandlingsformer som är rekommende
rade vid olika besvär, till exempel behandling 
av fysioterapi i stället för operation vilket 
gör att vård och rehabilitering ger ett bättre 
resultat för kunderna. 

Förebyggande hälsotjänster syftar till att 
främja god hälsa och förebygga ohälsa 
genom verktyg för att minska och hantera 
stress, bättre sömn och sundare livsstil. 
Exempel på förebyggande hälsotjänster är 
hälsoprofil för medarbetare och organisa
tioner, webbaserade hälsoprogram, person
ligt samtalsstöd och chefsstöd. I rehabilite
ring ingår medicinsk och arbetslivsinriktad 
rehabilitering samt behandling av beroende 
och missbruk. Arbetslivsinriktad rehabilite
ring sätts in i ett så tidigt skede som möjligt 
för att öka chansen till arbetsförmåga och 
vid sjukskrivning tidigare återgång i arbete. 

Länsförsäkringar ser en trend med ökat 
användande av förebyggande hälsotjänster, 
vilket indikerar att allt fler tar hjälp att själva 
eller för hela arbetsgruppen jobba proaktivt 
med hälsa. Ökningen är 13 procent 2017 
jämfört med föregående år och främst åter
finns ökningen inom stresshantering följt av 
kost och motion. Genom riktad arbetslivsin
riktad rehabilitering i ett tidigt skede kan 

problematik med psykisk ohälsa och 
 sjukfrånvaro fångas upp så att lång sjuk
skrivning förhindras och tidigare återgång 
i arbete underlättas. 

Forskningsinsatser och kunskapsöverföring
Länsförsäkringar deltar aktivt i samhälls
debatten kring en god hälsa och ett hållbart 
arbetsliv samt bidrar till forskningsfinansie
ring kring hälsa. Under 2017 bidrog Läns
försäkringar till finansiering av bland annat:
 • Nätverket för personanpassad livsstils

medicin och Karolinska Institutets forsk
ning om livsstils interventioners effekt på 
patienter med kvarstående hälsoproblem 
trots medicinering för underproduktion 
av sköldkörteln.

 •  Hjärtlungfondens forskning om 
 prevention av hjärtkärlsjukdomar. 

 •  Umeå universitet forskning om 
 prostatacancer.

Under 2018 kommer Länsförsäkringar att 
fortsätta fokusera på förebyggande arbete 
kring ohälsa, bland annat genom att delta 
i samarbeten som främjar psykisk hälsa hos 
skolbarn och unga vuxna. Ett pilotprojekt pla
neras kring proaktivt hälsoarbete tillsammans 
med RISE, Karolinska Institutet, GIH, Apote
ket och Stockholms Läns Landsting med mål
sättning att kunna mäta positiva hälsoeffekter. 

På lansforsakringar.se finns mer 
 information om skadeförebyggande 

och hälsofrämjande arbete för god hälsa. 

Trygghet i olika livssituationer
Länsförsäkringar har flera erbjudanden som 
ger ekonomisk trygghet för kunderna i olika 
livssituationer. Försäkringen ”Bo Kvar” ger 
skydd vid dödsfall, sjukdom och arbets
löshet och erbjuds till dem som tar bolån 
i Länsförsäkringar Hypotek och kunder som 
har sin hemförsäkring hos Länsförsäkringar. 
Ett annat  exempel är försäkringen ”Senior”, 
som  lanserades i  början av 2017. Det är en 
försäkring för äldre  kunder som behöver ett 
fortsatt försäkringsskydd inom sjukvårds, 
liv och olycksfallsförsäkring efter det att 
de uppnått slut åldern i sin gruppförsäkring

Hälsofrämjande och skadeförebyggande 
insatser för djur 
Agria är marknadsledare inom djurförsäk
ring i Sverige och arbetar med skadeföre
byggande och hälsofrämjande åtgärder för 
djur. Agria ger råd och information via olika 

Ansvarsfullt erbjudande
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digitala kanaler, bland annat Agriaappen 
och Pälspodden som ger råd och tips till 
djurägare och med tjänsten Firstvet där 
kunder via videolänk gratis kan konsultera 
veterinär vid sjukdom och olycksfall. 

Via Agrias forskningsfond stödjer Agria 
forskning kring djurs hälsa och välbefin
nande samt djurens betydelse för männ
iskan och samhället. Agria har omfattande 
skadestatistik som används av forskare och 
avelsklubbar i arbetet för ökad djurhälsa 
och hållbarhet. 

Agria för dialog med veterinärer kring 
etiska ställningstaganden rörande djurhåll
ning och djursjukvård. I nära samarbete med 
djurägarorganisationer utvecklar Agria för
säkringsprodukter som skapar trygghet för 
djur och djurägare, väl anpassade till kun
ders olika behov. 

Riktade insatser görs mot barn och unga 
för att ge kunskap om olika husdjur och vär
det av att ha ett eget husdjur. 

På agria.se finns mer information  
om skadeförebyggande och hälso

främjande arbete för djur. 

Motorförsäkring och insatser för att 
minska trafikolyckor 
Länsförsäkringar är marknadsledande på 
motorförsäkring. Länsförsäkringar arbetar 
för att minska antalet olyckor i trafiken. 
Detta har bland annat lett fram till ett 
gemensamt arbetssätt och en statistikdata
bas som kallas ”Skada på karta”. Vid en 
olycka eller incident inom motor och trafik 
rapporteras denna geografiskt och den 
samlade incident och olycksstatistiken ger 
kunskap om var olyckor sker och varför, 
samt ger förutsättningar för att förebygga 
trafikskador långsiktigt i samverkan med 
väghållare och kommuner. Kunder kan 
numera plotta skadan själv via skadeanmä
lan på internet vilket har lett till att antalet 
skador har ökat i databasen under året. Ett 
exempel är en rondell i Borlänge, som har 
identifierats med många incidenter och som 
nu planeras att byggas om av väghållaren så 
att hastigheten minskar i rondellen.

Hållbarhet vid skadereparation 
Länsförsäkringar AB har tagit fram en certi
fiering av bilverkstäder i samarbete med 
Autoteknik. De flesta länsförsäkringsbola
gen har anslutit sig till certifieringen som 
säkerställer uppfyllelse av miljö och kvali
tetskrav av de bilverkstäder som används 

för skadereparation. Certifierade verkstäder 
ska i möjligaste mån använda begagnade 
delar vid reparation och laga plastdetaljer 
i första hand istället för att byta, vilket inne
bär mindre miljöpåverkan. Kvalitetskontrol
ler av utförda reparationer görs av länsför
säkringsbolagen. Under 2017 gjordes cirka 
1 300 kontroller av verkstäder. Trafikförsäk
ringsföreningens kvalitetsmätning per 
30 juni 2017 visade att certifierade bilverk
städer till 35 procent hade färre brister än 
ickecertifierade bilverk städer. Under 2018 
kommer länsförsäkringsbolagen fortsätta 
att utföra kvalitets kontroller av utförda 
skadereparationer.

Länsförsäkringsbolagen ställer höga 
kvalitetskrav i samband med skaderepara
tion av fastigheter och bostäder. Tillsam
mans med Länsförsäkringar AB vidareut
vecklas metoder och system för att ställa 
krav på de företag som reparerar byggnads
skador. Dialog förs med företagen om bygg
metoder, återvinning och material som 
minskar negativ miljöpåverkan. 

Samarbete med återvinningsföretag 
Flera länsförsäkringsbolag samarbetar med 
bolaget Godsinlösen, ett företag som speci
aliserat sig på att återbruka och återvinna 
skadat gods. Därutöver finns lokala samar
beten med flera återvinningsföretag. Under 
2017 har länsförsäkringsbolagen via Gods
inlösen reducerat sina koldioxidutsläpp med 
243 ton och avfallsmängder med 852 ton 
avseende elektronik (mobiltelefoner, dato
rer, surfplattor) och cyklar vilka är de 
godskategorier som det finns mätningar på. 

Återvinningstjänsten erbjuds av flera 
länsförsäkringsbolagen i samarbete med 
Håll Sverige Rent och lokala entreprenörer 
för att minska skrot och miljöfarligt avfall 
på den svenska landsbygden. Under 2017 
samlades 469 (399) ton farligt avfall och  
3 388 (3 027) ton lantbruksskrot in. 

Oklara försäkringsfall 
Länsförsäkringars målsättning är att för
säkringstagarna behandlas korrekt och att 
rätt ersättning betalas ut till rätt person. 
Klagomålsansvariga finns vid varje läns
bolag för kunder som är missnöjda med 
beslut eller ärendehanteringen.

Försäkringsbedrägerier
Det är angeläget att motverka försäkrings
bedrägerier för att skydda försäkringsta
garna och för att hålla nere premierna. 

Enligt Svensk För säkring står försäkrings
bedrägerierna för  mellan 5–10 procent av 
skadekostnaderna, vilket betyder att för
säkringsbedrägerierna  kostar mellan 3 till 6 
miljarder kronor per år för hela försäkring
branschen. 

Länsförsäkringars utredningsverksam
het arbetar med utredningar av misstänkta 
bedrägerier och med förebyggande arbete 
kring brottstrender genom utbildning och 
riktade aktiviteter. Under 2017 var bland 
annat reseskador i fokus för Länsförsäk
ringar. Utredningsverksamheten stoppar 
felaktiga utbetalningar för mellan 170–180 
miljoner kronor per år fördelat på cirka 
2 700 ärenden. Bedrägerierna är ett område 
som ökar kraftigt i hela samhället. 

För att motverka bedrägerier och öka 
trygghetsfaktorn för kunderna samverkar 
Länsförsäkringar med försäkrings
branschen och myndigheter via Svensk 
 Försäkring. Arbetet skapar förutsättningar 
för att påverka allmänhetens attityder till 
bedrägerier samt bidrar till att få en över
blick av omfattningen på problemet. Under 
2017 deltog Länsförsäkringar i en bransch
gemensam aktivitet avseende bilbränder. 
Länsförsäkringar följer Svensk Försäkrings 
riktlinjer kring försäkringsbedrägerier.

Länsförsäkringar talar i FN
Som första svenska försäkringsbolag skrev 
Länsförsäkringar under FNs principer för 
ansvarsfulla försäkringar, PSI, 2016.

 Länsförsäkringar Saks vd, Ann Sommer, 
deltog på FNs årliga näringslivsforum 
i New York 2017. Temat för forumet var 
finanssektorns roll för att bidra till de 
globala hållbarhetsmålen. Ann Sommer 
deltog även i en paneldiskussion kring 
klimatanpassning och hur offentlig och 
privat sektor tillsammans med investerare 
kan initiera fler samarbeten för att nå de 
globala hållbara utvecklingsmålen.

Kunder ger Länsförsäkringar  
högsta betyg
I Svenskt kvalitétsindex kundnöjdhets
mätning för 2017 mätningar av 
kundnöjdhet inom sakförsäkring fick 
Länsförsäkringars trovärdighet rörande 
hållbarhet bland privatkunder högst betyg 
med ett index på 75,1. Även företags
kunderna har ett stort förtroende för 
hållbarhetsar betet med ett index på 68,9. 

Ansvarsfullt erbjudande
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4. Regelefterlevnad
Företagskultur med hög ambition inom affärsetik.
Bank och försäkringsbranschen lyder under strikta regler och lagkrav som 
syftar till att skydda våra kunder samt upprätthålla förtroende och stabili
tet på den finansiella marknaden. Regelverken syftar också till att förhindra 
och motverka att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. För Länsförsäkringar är god regelefterlevnad ett 
naturligt inslag i all vår verksamhet.

Anti-penningtvätt och motverkande av 
finansiering av terrorism 
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 säker heten. För
troendet för det finansiella systemet kan 
snabbt skadas om finansiella institutioner 
förknippas med illegala tillgångar och pen
ningtvätt eller används för att finansiera ter
rorister eller terroristorganisationer. Även 
användande av kurspåverkande information 
och korruption är risker för bolag i bank och 
försäkringsbranschen. Bank och försäk
ringsbranschen lyder under strikta regler 
och lagkrav som syftar till att förhindra att 
dessa risker och vara ett skydd för kunderna. 

God regelefterlevnad i fokus
För Länsförsäkringar AB är det väsentligt 
att ha en god regelefterlevnad och på bästa 

möjliga sätt förhindra att verksamheten 
utnyttjas för korruption, bedrägerier, pen
ningtvätt och finansiering av terrorism. 
Inom bolaget bedrivs ett omfattande arbete 
för att begränsa dessa risker. 

Vägledande styrdokument är uppför
ande kod för medarbetare, policy för 
anställdas egna affärer, policy och riktlinjer 
för åtgärder mot penningstvätt och finan
siering av terrorism, riktlinjer för identifie
ring och hantering av intressekonflikter och 
policy mot otillåtna förmåner. 

Genom att bland annat upprätta en god 
kännedom om kunderna och genom aktiv 
övervakning och rapportering av transak
tioner sker ett syste matiskt arbete för att 
minska risken för penningtvätt, finansiering 
av terrorism och bedrägerier. Om det finns 
misstankar om penningtvätt rapporteras 
det till Finans polisen, en särskild enhet inom 
Riks kriminal polisen.

Löpande riskbedömning
Den allmänna riskbedömningen som görs 
inom verksamheten utgör grunden för styr
dokument, rutiner och övriga åtgärder mot 
penningtvätt och finansering av terrorism. 
Riskbedömningen utvärderas regelbundet 
och uppdateras när så behövs.

Complianceenheten inom Länsförsäk
ringar AB övervakar och kontrollerar att 
rutiner och riktlinjers efterlevs. När nya 
produkter, tjänster eller distributionskana
ler introduceras samt vid omorganisationer 
görs en ny riskbedömning. Ett gemensamt 
system finns inom länsförsäkringsgruppen 
för avvikelserapportering. 

Samtliga anställda och uppdragstagare 
som är verksamma inom bank och livverk
samheten ska ha kännedom om innehåll 
i styrdokument och om de rutiner angående 
arbetet mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism som är relevanta för medarbe
taren. Samtliga anställda inom bank och 
livverksamheten ska genomgå en obligato
risk utbildning inom området årligen samt 
genomgå fortlöpande utbildning.

SwedSec-licenser
Länsförsäkringar Bank är anslutet till 
 SwedSec, en organisation som arbetar för 
höga kunskaper och regelefterlevnad hos 
anställda på finansmarknaden. Detta görs 
genom licensiering baserat på kunskapskrav 
och tester och genom ett disciplinärt för
farande vid regelöverträdelser. Inom Läns
försäkringar finns totalt 1 181 licenshavare 
i olika yrkeskategorier, varav 1 026 har en 
aktiv SwedSeclicens. Samtliga cirka 600 
råd givare som arbetar med investeringsråd
givning har en SwedSeclicens.

Uppförandkod för medarbetare 
Uppförandekoden för medarbetare är en 
uppsättning affärsetiska regler och riktlinjer 
som ska vägleda såväl medarbetare som 
chefer och styrelseledamöter i det dagliga 
arbetet i hur de förväntas uppträda och 
agera i enlighet med Länsförsäkringar ABs 
vision, värderingar, mål, strategier och 
externa krav. Policyn mot otillbörliga för
måner ger mer ingående vägledning kring 
de externa krav som finns.
 

Uppförandekoden finns på 
lansforsakringar.se/uppforandekod

Ansvarsfullt företagande

Systematiskt arbete för motverka penningtvätt
Arbetet med att förhindra och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism ska ske utifrån 
ett riskbaserat förhållningssätt. Arbetet, som innehåller flera olika aktiviteter, är en del i en ständigt 
pågående process som syftar till att bedöma risken för att verksamheten utnyttjas för dessa brott.

Transaktionsövervakning
– Transaktion / Aktiviteter  
– Ständigt (24/7)

Kundkännedom
– Kund  
–  Initialt (ny kund) samt  

vid händelse 
– Riskklassifi cering kund

Fortlöpande uppföljning
–  Affärsförbindelse kund 
– Vid avvikande händelse  
– Riskklassifi cering kund

RISKBEDÖMNING (uppdateras årligen samt vid behov)

Kund / Kanal / Produkt / Tjänst / Geografi 

Rapportering 
Kund, Transaktion, Aktiviteter / Vid händelse / Risk
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Anti-korruption
Länsförsäkringar AB tar avstånd från all 
form av korruption och otillåtna förmåner, 
vilket tydliggörs i uppförandekoden och 
i policy mot otillbörliga förmåner. Institutet 
Mot Mutors (IMM) rekommendation om hur 
gåvor, belöningar och andra förmåner 
i näringslivet får användas är en del av 
 policyn mot otillbörliga förmåner. Det över
gripande syftet med Länsförsäkringar ABs 
anti korruptionsarbete är att vägleda med
arbetarna 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 sårbar hets analys 
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. 

Bedömningen i den risk och sårbar
hets  analys som gjordes 2017 var att 
Länsför säkringar AB och respektive dotter
bolag är utsatta för låg risk att utsättas för 
 mutbrott.

Årlig e-utbildning
I den årliga eutbildningen av uppförande
koden 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. 

Visselblåsningsfunktion
I syfte att motverka, stoppa brott eller 
misstanke om brott i verksamheten eller 
nära verksamheten, finns en vissel
blåsnings rutin tillgänglig för medarbetare, 

kunder, samarbetspartners och andra 
knutna till verksamheten. Medarbetarna kan 
vända sig till närmaste chef eller chefens 
chef vid misstanke om oegentligheter 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 visselblåsningsruti
nen. Under 2017 inkom inga visselblåsnings
ärenden till chef för compliance.

Obligatoriska e-utbildningar
2017 2016

Antal utbildade 
i penningtvättlagen (AML) 2 013 1 963

Antal medarbetare som har 
genomfört eutbildningen 
i uppförandekod, säkerhet och 
hållbarhet, % 82 *

* Jämförelsesiffra för 2016 saknas.

5. Ansvarsfull arbetsgivare
Ambition att attrahera och behålla duktiga medarbetare.
Medarbetarna är Länsförsäkringar ABs viktigaste resurs. De har olika 
specialist och yrkeskompetenser som är avgörande för att driva och 
utveckla verksamheten. Den snabba teknikutvecklingen i samhället ställer 
krav på en dynamisk, flexibel och innovativ arbetsplats för att klara kon
kurrensen. Länsförsäkringar ABs framtida fokusområde är att definiera  
och designa en ändamålsenlig kultur och etablera samt genomföra denna 
i perspektiven IT, plats och människa.

Fokusområden som bidrar till att vara en 
attraktiv arbetsgivare 
Mångfald och jämställdhet, kompetensut
veckling och lärande samt hälsa och arbets
miljö bedöms som viktiga faktorer för att 
bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Mångfald och jämställdhet
Arbetet med mångfald handlar om affärs
nytta, bidrar till stärkt konkurrenskraft och 
lönsamhet. Det är Länsförsäkringar ABs 
övertygelse att oliktänkande är en viktig 
framgångsfaktor för lärande och inno vation 
som ger nya kunder på nya marknader. 
Mångfaldsarbetet är även av stor betydelse 
för att vara en attraktiv och ansvarsfull 
arbetsgivare samt för att möjliggöra bredd
ning av rekryteringsbasen. 

Koncernledningen har fastslagit definitio
nen av mångfald och inkludering till de sju 
diskrimineringsgrunderna 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. 

En nuläges och omvärldsanalys kring 
mångfald genomfördes under 2017. Identi
fierade aktiviteter är bland annat att fort
sätta medvetandegöra mångfald, inkludera 
mångfald som en del i kulturarbetet, rusta 
chefer att arbeta med mångfald i sitt ledar
skap och se över verksamhetens processer 
och rutiner. 

Under 2017 hölls flera interna workshops 
och informationsmöten för att öka insikten 
om vikten av mångfald. Ett samarbete inled
des med Novare Potential, ett rekryterings 

och bemanningsföretag med syfte att leda 
nyanlända in på den svenska arbetsmark
naden. Andra samarbetesprogram för nyan
lända är Rapid Acceleration Management, 
Korta vägen och Welcome Talent. Länsför
säkringar AB har även för tredje året varit 
engagerade i My Dream Now och Diversity 
Charter Sweden.

Jämställdhets och mångfaldsplanen 
inkluderar hur jämställdhetslagen och dis
krimineringslagstiftningen tillämpas, den 
innehåller även mål, handlingsplaner och 
hur uppföljning sker. I frågan om kränkande 
särbehandling anser 94 procent att man 
varit helt fri från kränkande särbehandling 
på arbetsplatsen de senaste 12 månaderna. 
Länsförsäkringar AB har sedan länge ett 
tydligt ställningstagande om nolltolerans 
mot kränkande särbehandling i personal
policyn.

En lönekartläggning görs varje år för att 
säkerställa att ingen könsdiskriminering 
föreligger för lika befattningar. Kartlägg
ningen 2017 visade att Länsförsäkringar AB 
generellt ligger bra till och de avvikelser, 
cirka 1 procent av de anställda, som identi
fierades  justerades i samverkan med fack
liga sam arbets parter.

Vid rekrytering är målsättningen att en 
jämnare könsfördelning uppnås i arbets
grupper och inom olika chefsbefattningar. 
Andelen arbetsgrupper med 40/60fördel

Ansvarsfullt företagande
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ning på män och kvinnor nådde måltalet 
i affärsplanen på 28 procent. Arbetet med 
jämn könsfördelning kommer att fortsätta. 
Chefer uppmuntras att ha ett brett mång
faldsperspektiv i samband med rekrytering.

Alla medarbetare har möjlighet att få en 
löneutfyllnad som är en kompletterande 
ersättning till den allmänna föräldra
penningen. 

Nätverket Qnet utvecklar och coachar 
framtida kvinnliga ledare som en del av det 
strukturerade jämställdhets arbetet.

Kompetensutveckling och lärande
Utveckling av medarbetarnas kompetens 
sker i överensstämmelse med Länsförsäk
ringar ABs mål och verksamhetens behov 
på både kort och lång sikt. Genom ett konti
nuerligt arbete med kompetensutveckling 
ökar Länsförsäkringar AB sin konkurrens
kraft och kan hantera de ständigt föränd
rade förutsättningarna i omvärlden. Läns
försäkringar AB strävar efter att skapa 
förutsättningar för en kultur med lärande 
och utveckling i fokus. Via processen för 
prestationsutveckling har alla medarbetare 
löpande dialoger om sin prestation, kom
petens, arbetsmiljö och hälsa. 

Anpassningsförmåga, självorganisering 
och professionalism har identifierats som 
viktiga kompetenser inom Länsförsäkringar 
AB. I syfte att öka medarbetarnas föränd

ringskompetens har ett ecoachningsverk
tyg utvecklats inom områdena självledar
skap, motivation, oförutsägbarhet, hälsa, 
effektivitet och kompetensutveckling. 

Den interna utbildningsverksamheten 
utvecklar och genomför egna utbildningar 
inom liv, bank och sakförsäkringsområden 
samt ledarskapsutbildningar. Under 2017 
genomfördes 4 399 utbildnings tillfällen för 
medarbetare inom Länsförsäkringar AB 
i den egna utbildningsverksamheten. Därtill 
utbildas medarbetare genom kompetens 
överföring, externa kurser och seminarier.

Hälsa och arbetsmiljö
Länsförsäkringar AB har under en lång tid 
arbetat långsiktigt med hälsa och arbets
miljö där organisatorisk, social och fysisk 
arbetsmiljö är integrerade delar i verksam
heten. Ett aktivt arbete sker med att skapa 
förutsättningar för medarbetarna att må bra 
och  att trivas i en sund arbetsmiljö där alla 
kan bidra med engagemang, goda prestatio
ner och effektivitet för att nå affärsmålen. 

Alla chefer ansvarar för den egna grup
pens medarbetarfrågor inom arbetsmiljö 
och hälsofrågor enligt det systematiska 
arbetsmiljöarbete samt för jämställdhets, 
mångfalds och diskrimineringsfrågor. En 
struktur finns för samverkan kring arbets
miljöfrågor mellan arbetsgivare, chefer och 
medarbetare samt arbetsmiljöombud. En 

riskbedömning görs inför alla organisato
riska förändringar i verksamheten och är ett 
uttalat chefsansvar. Uppföljning av den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
görs regelbundet i syfte att motverka stress 
och arbetsbelastning i enlighet med Arbets
miljöverkets föreskrift AFS 2015:4. 

I arbetsmiljö och jämställdhetskommit
tén sker uppföljning utifrån ett företags
perspektiv på jämställdhet och mångfalds
planen, sjukfrånvaro, arbetsskador och 
tillbud samt medarbetarundersökningen. 
Under året rapporterades fyra arbets skador 
av mindre karaktär och sju tillbud. Inga 
 diskrimineringsärenden rapporterades. 

Alla anställda har en sjukvårdsförsäkring 
där sjukvårdsrådgivning, samtalsstöd och 
förebyggande hälsotjänster och rehabilite
ring ingår. Sjukfrånvaro följs kontinuerligt 
upp. Avtal finns med företagshälsovård för 
stöd i rehabilitering och arbetsrelaterad 
ohälsa samt för ergonomisk rådgivning och 
regelbundna hälsokontroller. Friskvårds
timme erbjuds på arbetstid med en bred 
friskvårdsverksamhet. I Länsförsäkringar 
AB egna lokaler, där huvuddelen av medar
betarna arbetar, finns en personalrestau
rang som drivs med hållbarhetsinriktning 
utifrån såväl miljö som hälsa. 

Värderingar och styrdokument
Länsförsäkringar ABs värderingar, ledar 
och med arbetarprofil, personalpolicyn, 
uppförande koden för medarbetare och 
jämställdhets och mångfaldsplanen utgör 
grunden för arbetet med personalrelate
rade frågor. Det fackliga samarbetet sker 
genom kontinuerliga möten och dialoger på 
organisatoriska nivåer. Extern påverkan är 
lagar och avtal inom anställningsskydds 
och arbetsmiljölagen samt kollektiv och 
medbestämmandeavtalet. I samband med 
medarbetaravslut och uppsägningar följer 
Länsförsäkringar AB kollektivavtalets reg
ler. Samtliga medarbetare utom koncern
ledningen omfattas av kollektivavtal. 

Nyckeltal för att mäta attraktivitet som 
arbetsgivare 
Länsförsäkringar ABs interna attraktivitet 
som arbetsgivare mäts enligt Employee Net 
Promotor Score (eNPS) som är ett vederta
get sätt att internt mäta attraktiviteten som 
arbets givare. Länsförsäkringars värde 
ökade från 21 till 26 vid mätningen 2017. 
Benchmark är 29, vilket är ett resultat från 
högpresterande företag.

Ansvarsfullt företagande
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Medarbetarstatistik Länsförsäkringar AB-koncernen inklusive Länsförsäkringar Liv 

Medarbetare, antal 2017 2016

Tillsvidareanställda 1 847 1 759

 varav män 777 730

 varav kvinnor 1 070 1 029

Nya tillsvidareanställda som rekryterats under året 247 185

Tillsvidareanställda som slutat och gått till annat bolag  
inom länsförsäkringsgruppen 9 13

Tillsvidareanställda som slutat under året 170 125

Personalomsättningen, % 2017 2016

Tillsvidareanställda 9,7 7,2

Nya medarbetare som  
rekryterats under året, antal

2017 2016

Kvinnor Män Kvinnor Män

0–30 år 35 32 23 17

31–40 år 31 45 27 35

41–50 år 41 35 41 22

51–60 år 12 12 13 7

61– 3 1 – –

Totalt 122 125 104 81

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 
kollektiv avtal. 

Åldersintervall alla medarbetare, antal 2017 2016

0–30 år 209 184

31–40 år 460 454

41–50 år 634 594

51–60 år 463 439

61– 81 88

Medelålder kvinnor 44 44

Medelålder män 44 44

2017 2016

Åldersintervall chefer, antal Kvinnor Män Kvinnor Män

0–30 år 3 2 1 4

31–40 år 21 20 23 21

41–50 år 56 56 46 55

51–60 år 35 27 33 29

61– 1 5 – 5

Totalt 116 110 103 114

Totalt 226 217

Medelålder chefer, år 2017 2016

Kvinnor 46 46

Män 47 46

  
Könsfördelning chefer, %

2017 2016

Kvinnor Män Kvinnor Män

Företagsledning 57 43 50 50

Avdelningschefer 53 47 48 52

Gruppchefer och teamledare 50 50 47 53

Könsfördelning ledning  
och styrelse, antal

2017 2016

Kvinnor Män Kvinnor Män

Vd 5 5 4 6

Ledningsgrupper1) 33 36 25 37

Styrelseledamöter2) 22 49 28 38
1) Inklusive fackliga representanter.
2) Ordinarie ledamöter inklusive fackliga representanter.

Sjukfrånvaro, % 2017 2016

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 3,0 3,1

Andel av total sjukfrånvaro som är långtidssjukfrånvaro, 
sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 45,1 44,4

Ansvarsfullt företagande

95% av medarbetarna svarade 
på årets medarbetarenkät och 
av dessa svarade: 2017 2016

Upplever att mångfald 
i arbetsgrupp värdesätts, % 84 81

Uppfattar att Länsför  
säkringar AB är en  
jämställd arbetsplats, % 87 85

Uppfattar att den egna 
kompetensen utvecklas  
i takt med förändrade krav  
på arbetet, % 79 77

Upplever att de har en rimlig 
stressnivå i sitt arbete, % 70 64

Upplever att de har balans 
mellan arbete och fritid, % 81 80

Långsiktigt jämställdhetsarbete  
har gett resultat
Länsförsäkringar AB deltar årligen i Nyckel
talsinstitutetsundersökning Jämix i syfte 
att följa upp jämställdhetsarbetet. Av 215 
medverkande bolag placerade sig Länsför
säkringar AB på plats 48. Nio olika nyckeltal 
mäts och Länsförsäkringar AB fick 128 poäng 
av maximalt 180 poäng. Poängspannet bland 
finansiella bolag låg mellan 96 och 134 poäng 
och Länsförsäkringar AB hamnade således 
över snittet.
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6. Hållbarhetskrav på leverantörer
Hållbarhetskrav i leverantörskedjan.
Länsförsäkringar ABs inköp görs främst från tjänsteleverantörer inom 
kategorierna IT och telekom; konsulttjänster; hälsa och sjukvård; ekonomi, 
bank och investering samt marknad och kommunikation. Uppförandekoden 
för leverantörer baseras på FN Global Compacts principer. 

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. Av bola
gets största leverantörer utgör 94 stycken 
80 procent av total inköpsvolym, vilket ger 
förutsättningar för en effektiv leverans, 
hållbarhets och affärsmässig uppföljning 
av leverantörerna. 

Inköpen består främst av inköp av tjäns
ter. Arbetsvillkor är det område där störst 
hållbarhetsrisk bedöms finnas. Leverantörer 
förväntas följa Länsförsäkringar ABs upp
förandekod där krav på arbetsvillkor är en 
viktig del.

Uppförandekod del av inköpsavtal 
Inköps och upphandlingspolicy anger reg
ler och förhållningssätt som ska gälla vid 
inköp och upphandling. Uppförandekoden 
för leverantörer är sedan 2016 en del av 
inköpsavtalet för alla nya leveran törer. 
Koden definierar krav om mänskliga rättig
heter, arbetsförhållanden, miljö och 
affärsetik och baseras på FN Global 
 Compacts 10 principer. Policyn inkluderar 
även generella och ITspecifika säker hets
rikt linjer och riktlinjer för hantering av 
intressekonflikter. Respektive avtals

ansvarig i verksamheten är huvudansvarig 
för uppföljning av leverantörer.

Uppförandekoden för leverantörer 
finns på lansforsakringar.se/upp

forandekodleverantorer

Fokusområden 2017
Vid upphandling och möten med större 
leverantörer görs löpande bedömningar av 
miljö och samhällsrelaterade risker utifrån 
land, bransch och bolag. För de största 
ITleverantörerna finns en dedikerad styr
ningsgrupp som ansvarar för uppföljning, 
utvärdering och styrning av leverantörer. 
Under 2017 har arbetsvillkor, affäretik och 
miljöpåverkan diskuterats med dessa leve
rantörer. Inga signifikanta brister har identi
fierats. 

Oberoende medicinsk granskning i ska
deregleringen avseende privata sjukvårds
försäkringar infördes 2015 . I samband med 
införandet av oberoende medicinsk gransk
ning upptäcktes att många utförda opera
tioner saknade stöd för att ingreppet var 
bästa praxis enligt vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Under 2017 har arbetet med 
oberoende medicinsk granskning avseende 
vårdgivarleverantörer ytterligare utveckats. 
I syfte att förhindra risker att patienter får 

Fördelning av inköp 2017

 IT och telekom, 39%

 Hälsa och sjukvård, 12%

 Konsulttjänster, 17%

  Ekonomi, bank och 
investering, 10%

  Marknad och 
kommunikation, 8%

  Skaderelaterade  
tjänster, 4%

 Övrigt, 10%

Ansvarsfullt företagande

Uppföljning av leverantörer, % 2017 2016

Andel återförsäkringsbolag som har skrivit under uppförandekoden och/eller  
har skrivit under FN Global Compact 80 74

Andel förvaltare av Länsförsäkringars egna fonder som har skrivit under PRI 100 100

Andel förvaltare som Länsförsäkringar anlitar för förvaltning av noterade tillgångar 
i institutionella portföljer som har skrivit under PRI 95 93

Andel av Länsförsäkringars rekommenderade fonder på  
Fondtorget som har skrivit under PRI 100 98

felaktig vård granskas och utvärderas vård
givarleverantörer löpande.

Krav på kapitalförvaltningstjänster och 
återförsäkringsbolag
Enheten för kapitalförvaltning och Läns
försäkringar Fondförvaltning ansvarar för 
upphandling av externa kapitalförvaltnings
tjänster och förvaltare. Krav ställs på de 
externa förvaltarnas arbete med att inte
grera hållbarhet i investeringsbeslut och 
påverkansarbete. FNs principer för ansvars
fulla investeringar (PRI) är en ledstjärna 
i det arbetet. En beskrivning av arbetet med 
externa förvaltare finns på sidan 14. Kapital
förvaltningen följer även upp motparternas 
uppförande koder.

Länsförsäkringar Sak hanterar länsför
säkringsgruppens återförsäkringsskydd 
samt tecknar mottagen internationell åter
försäkring. En dialog förs med återförsäk
ringsbolagen sedan 2016 om att de ska 
skriva under Länsförsäkringar ABs upp
förande kod för leverantörer eller ställa sig 
bakom FN Global Compacts principer. 

Vidareutveckling av leverantörsstyrningen
I det fortsatta arbetet med att implemen
tera uppförandekoden för leverantörer 
kommer arbetssätten att vidareutvecklas. 
 Uppförandekoden för leverantörer inklude
ras i alla nya avtal. I den strategiska avtals
styrningen kommer en bredare och djupare 
 dialog om hållbarhetsfrågor att införas. 
Rutiner för att bedöma behovet av stick
provskontroller och revisioner hos leveran
törer ingår i detta arbete. En ny riskanalys 
kommer att göras.
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Långsiktigt miljö- och samhällsansvar

7. Samhällsengagemang
Bidra till skadeförebyggande insatser och forskning.
Länsförsäkringar AB och länsförsäkringsbolagen stödjer sedan många år 
tillbaka vetenskaplig oberoende forskning kring samhällets trygghets
utmaningar. Lokala samhällsengagemang drivs i huvudsak ute i de lokala 
länsförsäkringsbolagen. 

Forskning del av vårt samhällsengagemang
Länsförsäkringar drivs av idén om att skapa 
trygghet för kunderna och samhället i stort. 
Sedan 1970talet finansierar Länsförsäk
ringar forskning kring social, ekonomisk 
samt fysisk trygghet vid svenska högskolor 
och universitet. 

Trygghet för kunder och samhälle i fokus 
för forskningen
Länsförsäkringar AB och länsförsäkringsbola
gen ger ett årligt anslag till Länsförsäkringars 
Forskningsfond för att identifiera och under
söka dagens och morgondagens trygghets
utmaningar i sam hället. Fem fokus områden 
prioriteras: Morgon dagens samhälle, trafik
säkerhet, klimat anpassning, ömsesidiga 
affärs modeller samt tryggt boende.

Forskningsfonden gör utlysningar där  
de bästa forskarna vid svenska universitet, 
högskolor och oberoende svenska forsk
ningsinstitut kan ansöka om forsknings
bidrag. Forskningsanslag ges till projekt på 
en kvalificerad vetenskaplig nivå med rele
vans för trygghet och Länsförsäkringars 
verksamhet. Ansökningarna bedöms av en 
kommitté bestående av personer med erfa

renhet från både näringsliv och akademi. 
Sedan 2014 har Forskningsfonden beviljat 
finansering till tio forskningsprojekt för mer 
än 60 mkr.

Forskningsresultat görs tillgängliga för alla
Genom att göra forskningsresultaten all
mänt tillgängliga kan Länsförsäkringar bidra 
till en kunskapsbaserad trygghetsutveckling 
av samhället. Länsförsäkringar använder 
också resultaten i den egna verksamheten 
mot kund.

Avslutade projekt 2017
Under året slutrapporterades följande 
forskningsprojekt:

Oskyddade trafikanter 
Under 2017 publicerades en forsknings studie 
kring föräldrars attityder till barn och fyr
hjuls körning. Studien visar att föräldrar, inte 
minst bland lantbrukare med barn på gården, 
ofta överskattar barnens körförmåga och 
underskattar riskerna. 40 procent av alla 
som skadas i fyrhjulingsolyckor är barn 
under 15 år. Länsförsäkringar har använt 
 studien genom att gå ut brett till kunder, 

myndigheter och återförsäljare för att syn
liggöra riskerna och öka medvetenheten 
i syfte att minska andelen skadade barn.

Under året testades cykelhjälmar enligt 
framtidens testmetoder som är under utveck
ling inom EU. Testet visade hur väl hjälmarna 
skyddar huvudet mot sneda islag, så kallat 
rotationsvåld. Testet visade att dagens test
standard är bra, men ännu inte helt utformad 
för att utvärdera den typen av islag som ger 
de allvarligaste skadorna vid cykelolyckor.

Översvämningsrisker till följd  
av klimatförändringar
Översvämningar från havet kommer sanno
likt att öka i framtiden med ändrade klimat
förhållanden. Därför behövs fler modell
beräkningar och observationer för att öka 
förståelsen för regionala förändringar 
i medel och extremvattennivåer. Resulta
ten från forskningsprojektet ”Översväm
ningsrisker vid svenska kusten” visar att det 
finns ett linjärt samband mellan medel och 
extremvattenstånd. Det betyder att man 
kan addera stormfloder i dagens klimat till 
den framtida regionala medelvattennivån 
för att få framtidens extremvattennivå.  
Det går att formulera ett enkelt samband 
mellan vindstyrka och extremvattennivåer 
på olika platser i haven.

Bostadsägares riskuppfattningar,    
riskbeteenden och betalningsförmåga
Forskningsprojektet syftade till att öka 
 kunskapen om hur bostadsägares riskupp
fattningar, riskbeteenden och betalnings

Forskningsområde Forskningsprojekt Tidsperiod

Morgondagens samhälle: digitalisering, 
urbanisering, delningsekonomi

Tillitens geografi: Lokalsamhällhets tillit i ett Sverige i förändring. Ersta Sköndal högskola. Uppstart 2017
Slutrapport 2019

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

Uppstart 2017
Slutrapport 2021

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

Uppstart 2018
Slutrapport 2020

Trafiksäkerhet Hjulburna, oskyddade trafikanter. VTI Linköping. Uppstart 2015
Slutrapport 2017

Klimatanpassning Översvämningsrisker vid svenska kusten. SMHI Norrköping. Uppstart 2013
Slutrapport 2017

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

Uppstart 2015
Slutrapport 2018

Kort och långsiktiga konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga  
och riskbeteende för försäkringsbranschen. Mittuniversitet.

Uppstart 2015
Slutrapport 2017

Ömsesidiga affärsmodeller Ömsesidighet i den svenska försäkringsmodellen. Uppsala universitet. Uppstart 2016
Slutrapport 2018 

Tryggt boende Nudging my future self  beteendeekonomiska studier av yngres finansiella beslut.  
Linköpings universitet.

Uppstart 2016
Slutrapport 2018 
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Mikroförsäkring i Indien
Sedan 2016 sponsrar Länsförsäkringar AB ett mikroförsäkringsprojekt i Indien som syftar till att 
ge låginkomsthushåll (inkomster om 2–5 USD per dag) tillgång till en hälsoförsäkring. Projektet 
drivs inom International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF), som är en icke 
vinstdrivande organisation bestående av ömsesidiga försäkringsbolag från hela världen. En stor 
del av Länsförsäkringar ABs inköp av ITkonsultstöd görs från Indien varför mikroförsäkrings
projektet är ett bidrag till det indiska samhället och i linje med de globala målen. 

Långsiktigt miljö- och samhällsansvar

vilja i relation till förväntade klimatföränd
ringar kan påverka försäkringsbranschen. 
Resultaten visar att människor är medvetna 
om klimatförändringen men inte särskilt 
oroliga och gör inte heller så mycket för att 
anpassa sin bostad till ett förändrat klimat. 
Många är därtill osäkra på om deras försäk
ring täcker skador som kan uppstå på grund 
av naturolyckor föranledda av ett förändrat 
klimat. Resultaten visar även att svenska 
allmänheten anser att stat, kommun och 
försäkringbolag har ett större ansvar än 
den enskilde individen. 

Forskning kring digitalisering 
Under 2017 har anslag beviljats till två nya 
forskningsprojekt som ska öka kunskap om 
regional tillväxt utanför storstäder. Forsk
ningen kommer att bidra med ny kunskap 
om hur urbaniseringsprocesser påverkar 
tillväxt utanför storstäder samt hur tekniska 
förändringar påverkar mer periferera områ
den, inte minst rörande övergången från 
tillverknings till tjänsteindustri och med 
hänsyn till automatisering och digitalisering. 

 Under 2018 kommer Forskningsfondens 
verksamhet prioritera forskning inom digi
taliseringen. 

8. Långsiktigt miljöarbete
Bedriva ett förebyggande arbete för att begränsa klimatpåverkan och minska resursanvändning.
Den globala uppvärmningen med extrema väderhändelser som följd får 
stora samhällsekonomiska konsekvenser. Länsförsäkringar arbetar med 
förebyggande arbete och kunskapsöverföring för att minska riskerna för 
att drabbas av naturskador.

Global uppvärmning innebär  
ökad risk
För försäkringsverksamheten är den glo
bala uppvärmningen en finansiell risk som 
över tid är svår att överblicka. Ett varmare 
klimat som följs av ökade risker för natur
skador i form av extrema väderhändelser 
som skyfall, stormar och översvämningar 
kommer att innebära en risk för ökade 
utbetalningar för väderrelaterade försäk
ringsskador, med stora variationer mellan 
åren och över olika delar av landet. 
Omställningsproblemen för att hantera 
den finansiella risken och för att minska 
klimatförändringarnas konsekvenser inne
bär i många avseenden en ny situation.

Nationell plan för att  
förebygga naturskador
En plan för att förebygga naturskador och 
naturskadesamordnare finns på alla 23 
länsförsäkringsbolag. I arbetet med att 
förebygga naturskador ingår att analysera 
omvärlden och följa den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen. Länsförsäkringar 
informerar och utbildar även medarbetare, 
kunder, myndig heter och beslutsfattare för 
att påverka utvecklingen mot ett robustare 
samhälle. Skadeförebyggande 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 familjen för 
att minimera riskerna för skador.

Förebyggande arbete för att minska 
 miljöpåverkan och resursanvändning
I det skadeförebyggande arbetet och 
i skade reparationer kan Länsförsäkringar 
bidra positivt till att minska miljöpåverkan. 
Det arbetet beskrivs under aspekten 
Ansvarsfull försäkring på sidorna 17–18.

Begränsad direkt miljöpåverkan
I den egna verksamheten är den direkta 
miljöpåverkan relativt begränsad och består 
främst av tjänsteresor, uppvärmning och el 
i kontorslokaler samt pappersutskrifter. 

Riktlinjer finns för tjänsteresor och för 
att minska koldioxidutsläppen rekommen
deras digitala möten samt tåg istället för 
flyg där det är möjligt. 

Genom ett ökat digitalt tjänsterbjudande 
kan andelen pappersutskick till kunder 
minska, vilket minskar miljöpåverkan sam
tidigt som informationen blir mer tillgänglig 
för kunderna.
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Länsförsäkringar ABs kontorsfastigheter är 
miljöklassade som lågenergiförbrukande 
och utformade för att bidra till människors 
hälsa och miljö i enlighet med Miljöklassad 
byggnad och Green Building. En av fastig
heterna har dessutom betyget Silver enligt 
Miljöbyggnad, tack vare valet av energi, 
byggmaterial och innemiljö. Elen som 
används i fastigheterna är förnybar och 
fjärrvärme används för uppvärmning. Konti
nuerligt ses arbetssätten över för en mer 
energieffektiv elförbrukning och uppvärm
ning bland annat genom elbesparingsappen 
Green Fingerprint. Ett kontinuerligt effekti
viseringsarbete genomförs i kontorsverk
samheten för att minska negativ miljöpåver

kan inom flera områden vad gäller material, 
återvinning och avfall.

Hållbarhetspolicy
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 stödjer försiktighetprincipen.

Utfall 2017
Koldioxidutsläppen för 2017 ökade jämfört 
med 2016 på grund av fler flygresor. Flyg
resor var under 2017 den största källan för 

koldioxidutsläpp.Utsläppen för elförbruk
ning och fjärrvärme i den egna verksam
heten ökade under 2017 vilket berodde på 
att 300 per soner flyttade in i kontorsytor 
som under 2016 byggts om. Samtidigt reno
verades köket i personalrestaurangen och 
utökas med fler maskiner för att möjliggöra 
servering av fler luncher.

Aktiviteter för att minska koldioxidut
släppen genomförs och inkluderar till exem
pel att resa med tåg istället för flyg eller bil 
det är lämpligt och distansmöten via webb, 
video och telefon istället för resa. 

En dubbel klimatkompensation gjordes 
under 2017 via VISkogen för de direkta 
koldioxidut släppen i Länsförsäkringar ABs 
verksamhet för 2016.

Koldioxidutsläpp i verksamheten

Källa för koldioxidutsläpp1) CO2-utsläpp, kg 2017 Förbrukning mWh 2017 CO2-utsläpp, kg 2016 Förbrukning mWh 2016

Fjärrvärme – fastigheter och kontor2) 121 310 1 619 85 7083) 1 3433) 

Elförbrukning – verksamhet 36 003 3 530 33 4363) 3 2783) 

Elförbrukning – fastighet 11 150 1 093 10 9833) 1 0773) 

Pappersutskrifter 4 607 13 243 kg 4 956 26 221 kg

Totalt 191 122 6 255 107 692 5 138

Källa för koldioxidutsläpp4) CO2-utsläpp, kg 2017 Körda km 2017 CO2-utsläpp, kg 2016 Körda km 2016

Flygresor 620 426 5 284 022 556 816 4 465 921

Bilresor – tjänstebil 153 685 1 399 053 177 198 1 510 907

Bilresor – privatbil 32 635 265 322 29 257 230 368

Tåg 2 978 943 3 941 507

Totalt 806 748 7 927 340 763 274 7 148 703

Totalt koldioxidutsläpp i verksamheten 997 870 898 357

Sorterat avfall till materialåtervinning Återvunnet 2017 Återvunnet 2016

Wellpapp 22 658 kg 14 595 kg

Kontorsblandat papper 8 769 kg 16 960 kg 

Metall 2 554 kg 3 713 kg 

Lysrör 800 st 5)

Lågenergilampor 300 st 1 600 st 

Glasförpackningar 3 851 kg 3 229 kg

Plast 1 494 kg 5)

Batterier 284 kg 5)

Tonerkassetter 65 kg 5)

Obehandlat träavfall 2 000 kg 5)

Elektronikavfall 5 117 kg 6 393 kg

1) Scope 2 enligt GHGprotocol. 
2) Graddagskorrigerade siffror använda för beräkna förbrukning av fjärrvärme.
3) Under 2016 flyttade verksamheten till lokaler i en fastighet till. Siffror omräknade för 2016. 
4) Scope 3 enligt GHGprotocol.
5) Mätetal för 2016 saknas. 

 

Långsiktigt miljö- och samhällsansvar
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Hållbarhetsstyrning
Att integrera hållbarhet inom verksamheten är ett prioriterat område för Länsförsäkringar AB. 
Länsförsäkringar ABs hållbarhetsarbete utgår från visionen ”Tillsammans skapar vi trygghet 
och möjligheter”. Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet. 

Policys för hållbarhetsarbetet:
• Hållbarhetspolicy
• Uppförandekod för medarbetare
• Personalpolicy
• Jämställdhets och mångfaldsplan 
• Ägarpolicy
• Inköps och upphandlingspolicy
• Uppförandekod för leverantörer
• Policy för anställdas egna affärer
•  Policy för åtgärder mot penningstvätt 

och finansiering av terrorism
•  Riktlinjer för identifiering och hantering 

av intressekonflikter
• Policy mot otillåtna förmåner

Styrelse

Ägare

VD och koncernledning
Policyer

Riktlinjer

Instruktioner
Hållbarhetskommitté

Hållbarhetschef

Affärenheter och avdelningar

Styrning av hållbarhetsarbetet
Länsförsäkringar ABs styrelse har det över
gripande ansvaret för styrningen av hållbar
hetsarbetet och beslutar om de policyer 
som ligger till grund för hållbarhetsarbetet. 

 En hållbarhetskommitté, bestående av 
koncernledningen och hållbarhetschefen, 
sammanträder minst fyra gånger per år för 
att diskutera och besluta om prioriterade 
hållbarhetsfrågor. 

Under 2017 rekryterades en hållbarhets
chef för Länsförsäkringar AB med ett funk
tionellt, styrnings och normgivande ansvar 
för hållbarhetsfrågor inom bolaget.

Inom Ansvarsfulla investeringar finns en 
samordningsgrupp för bolagsdialoger med 
representanter från kapitalförvaltningen, 
Länsförsäkringar Fondförvaltning och håll
barhetschefen. Det finns även en kommitté 
för ansvarsfulla investeringar med repre
sentanter från Länsförsäkringar Fondför
valtning, Länsförsäkringar Fondliv, Länsför
säkringar Sak, Länsförsäkringar Liv och 
kapitalförvaltningen som beslutar om 
exkluderingar av enskilda bolag. Ett gemen
samt samarbetsorgan finns även med 
representanter från Länsförsäkringar Bank. 
Länsförsäkringar Fondförvaltning, Länsför

säkringar Fondliv, kapitalförvaltningen och 
hållbarhetschefen som bland annat diskute
rar och beslutar om hållbarhetsstrategier 
kring fondutbudet på Fondtorget. Inom 
Länsförsäkringar Sak finns en hållbarhets
grupp som samordnar hållbarhetsarbetet 
inom olika affärsområden.

FN-initiativ ramverk för hållbarhetsarbetet
Länsförsäkringar AB har undertecknat FNs 
Global Compacts 10 principer kring arbets
rätt, mänskliga rättigheter, miljö och 
affärsetik och verkar för att principerna 
efterlevs i verksamheten. Länsförsäkringar 
AB har även undertecknat FNs Principer för 
ansvarsfulla investeringar (PRI) som till
sammans med Global Compact utgör basen 
i ägarpolicyn. Länsförsäkringar Sak har 
undertecknat det FNstödda initiativet 
Principer för hållbara försäkringar (PSI). 

Styrande policyer och riktlinjer
Hållbarhetspolicyn inkluderar de åtta priori
terade hållbarhetsaspekterna och syftar till 
att ge chefer och medarbetare vägledning 
i det dagliga hållbarhetsarbetet. Policyn 
tydliggörs även miljöhänsyn och försiktig
hetsprincipen. Utöver hållbarhetspolicyn 

har Länsförsäkringar AB flera andra policyer 
och riktlinjer som tydliggör styrning och 
inriktning, målsättning, aktiviteter och upp
följning av hållbarhetsarbetet. 

Alla medarbetare ska varje år genomgå 
en eutbildning i uppförande kod, säkerhet 
och hållbarhet. 

En årlig översyn över policyer och rikt
linjer görs. Löpande uppföljning att policyer 
och riktlinjer följs genom egenkontroller 
och rutiner i verksamheten.

Styrning av hållbarhetsarbetet
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Övergripande samarbeten och medlemsskap
Global Compact
Ett FNinitiativ för näringslivet med 10 principer kring 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik.

 
Länsförsäkringar är medlem och rapporterar årligen hur principerna implementerats 
i verksamheten till Global Compact.

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.

 
Länsförsäkringar är medlem.

NMC
Nätverket för hållbart näringsliv  En oberoende ideell förening för företag och 
organisationer som vill förbättra och inspireras att arbeta för en hållbar utveckling. 

 
Länsförsäkringar är medlem.

Investeringar
PRI - Principer för ansvarsfulla investeringar  
Ett FNinitiativ för investerare med sex principer kring  
integrering av hållbarhet i investeringsbeslut,  
bolagspåverkan och samarbeten.

 
Länsförsäkringar är medlem och rapporterar årligen hur principerna implementerats 
i verksamheten till PRI. Länsförsäkringar deltar även i investerarinitiativ för att 
påverka bolag och andra intressenter i hållbarhetsfrågor.

Fondbolagens förening
En branschorganisation som arbetar för att tillvarata fondspararnas och 
fondbolagens intressen.

 
Länsförsäkringar sitter med Etiska nämnden för fondmarknadsföring samt 
i arbetsgruppen för ägarstyrning och ansvarsfulla investeringar. 

Institutionella ägares förening (IÄF)
Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden är ett 
samarbete mellan pensionsfonder, APfonder, försäkringsbolags och fondbolag. 
Föreningen bildades för att underlätta samarbetet med att utveckla bästa praxis 
inom ägarstyrning och för att påverka hur till exempel Svensk kod för bolagsstyrning 
utvecklas.

 
Länsförsäkringar är aktiv medlem. Länsförsäkringar deltog under året i en 
arbetsgrupp rörande framtagande av branschgemensamma krav för incitaments
program.

Swesif – Sveriges forum för hållbara investeringar 
En branschsammanslutning för hållbara investeringar som dels vill sprida kunskap 
och information, dels har utvecklat hållbarhetsprofilen för fonder.

 
Länsförsäkringar är aktiv medlem och satt fram till maj 2017 med i styrelsen. 
Länsförsäkringar har varit aktiv i en arbetsgrupp kring utvecklingen av 
Hållbarhetsprofilen.

CDP 
Är ett initiativ där ett hundratal stora kapitalförvaltare ställer krav på att världens 
största noterade bolag ska rapportera om sina utsläpp av växthusgaser och andra 
uppgifter relaterade till hur de hanterar klimatutmaningen.

 
Länsförsäkring är signatär och verkar för att få bolag att rapportera sin 
klimatpåverkan till CDP.

Hållbart värdskapande 
Ett samarbetsprojekt med 17 av Sveriges största institutionella investerar och 
Nasdaq Stockholm. Syftet med projektet är att lyfta betydelsen av att bolag arbetar 
strukturerat med hållbarhetsfrågor.

Länsförsäkringar är aktiv medlem.

Bank
Finanskoalitionen mot barnsexhandel 
Är ett samarbete mellan banker och Ecpat för att förhindra att det svenska 
betalningssystemet missbrukas för köp av sexuella övergreppsbilder på barn och 
sexhandel med barn samt att skapa opinion mot denna brottsliga verksamhet.

 
Länsförsäkringar sitter med i styrelsen.

Svenska Bankföreningen 
En förening bestående av banker i Sverige som bland annat har till uppgift att sprida 
kunskap om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och välfärd i samhället. Inom 
ramen för föreningen har en hållbarhetsöversikt tagits fram rörande bankers 
kreditgivning.

 
Länsförsäkringar sitter med i styrelsen.

Försäkringar
PSI – Principer för Hållbara Försäkringar 
Ett FNinitiativ med principer kring integrering av hållbarhet 
i försäkringserbjudandet. 

 
Länsförsäkringar är sedan slutet av 2016 medlem. Första rapporteringen till 
PSI kommer att ske 2018.

Svensk Försäkring 
En branschorganisation som arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för 
försäkringsföretagen, för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad 
kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället.

 
Länsförsäkringar sitter med i styrelsen samt i flera utskott.

ICMIF - International Cooperative and Mutual Insurance 
En sammanslutning av ömsesidiga försäkringsbolag som bland annat utbyter 
information och erfarenheter bland medlemmarna, inklusive kring hållbarhet.

 
Länsförsäkringar är aktiv medlem och stödjer bland annat et projekt i ICMIFs 
regi kring mikroförsäkring i Indien.

AMICE - Association of Mutual Insurers and 
 Insurance Cooperatives in Europe
En sammanslutning av europeiska försäkringsbolag som bland annat utbyter 
informations och erfarenhetsutbyte bland medlemmarna inklusive 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 minskad miljöpåverkan. Geneva 
Association, som funnits i 40 år, har ett globalt samarbete i försäkringsbranschen 
kring ekonomiska, politiska och sociala frågor. 

 
Länsförsäkringar är signatär.
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Global Reporting Initiative
Länsförsäkringar ABs hållbarhetsredovisning, som upprättas årligen, har för 2017 inspirerats av 
Global Reporting Initiative (GRI) G4 för att uppnå en transparens och jämförelse mellan företag 
och över tid. 

Länsförsäkringar ABs hållbarhetsredovis
ning för 2017 är inspirerad av Global 
Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för rap
portering om hållbarhet, version 4.0 (nivå 
Core). Sektorsupplementet för finans
sektorn ingår. Rapporten beskriver hur 
vi arbetar med våra väsentligaste hållbar
hetsaspekter. I samband med att en ny 
väsentlighetsanalys görs under 2018 plane
rar Länsförsäkringar AB att vidareutveckla 
hållbarhetsrapporteringen med ambition 
att helt uppfylla kraven enligt den nya stan
darden GRI Standards i kommande rapport. 
Hållbarhetsredovisningen är inte granskad 
av tredje part. Om inte annat anges avser 
informationen Länsförsäkringar ABkoncer
nen. Hållbarhetsredovisningen ska tillsam
mans med årsredovisningen ge en god bild 

av Länsförsäkringar ABs ekonomiska, miljö
mässiga och sociala insatser och resultat. 
Innehållet har definierats baserat på en 
analys av verksamhetens väsentliga hållbar
hetsfrågor samt Länsförsäkringar ABs för
måga att lämna upplysningar. Denna rap
portering utgör även en ”Communication 
on Progress” till FN Global Compact. Håll
barhetsredovisningen för 2016 publicerades 
i mars 2017

Frågor kring hållbarhetsredovisningen  
Frågor kring denna hållbarhetsredovisning 
besvaras av Länsförsäkringar ABs hållbar
hetschef, Christina Hillesöy via epost: 
christina.hillesoy@lansforsakringar.se .

GRI innehållsindex

Standardupplysningar Beskrivning Sidhänvisning

Strategi och analys
G41 Vdord 2

G42 Huvudsaklig påverkan risker och möjligheter 89, 13

Organisation
G43 Organisationens namn 32

G44 Varumärken, produkter och tjänster 6

G45 Hemort Not 56 sid 98

G46 Länder där verksamhet finns 32

G47 Ägarstruktur och bolagsform 45, 32

G48 Marknadsnärvaro 10

G49 Verksamhetens storlek Insida omslag, 1, 67

G410 Anställda 22

G411 Kollektivavtal 22

G412 Leverantörskedja 23

G413 Väsentliga skillnader i verksamheten Inga väsentliga 
skillnader

G414 Försiktighetsprincipen 27

G415 Externa principer och initiativ inom hållbarhet som organisationen stödjer 2728

G416 Strategiska samarbeten och initiativ, nationella och internationella 28

Identifierade materiella aspekter och avgränsningar
G417 Dotterbolag 32

G418 Process för att rapportera innehåll och aspekters avgränsningar 12

G419 Väsentliga identifierade aspekter 1213

G420 För varje väsentlig aspekt, visa aspektavgränsning inom verksamheten 29

G421 För varje väsentlig aspekt, visa aspektavgränsning utanför verksamheten 29

G422 Effekt av förändrad information som lämnats i tidigare rapporter och förklaringar till dessa 12

G423 Väsentliga skillnader jämfört med tidigare rapportering i omfattning och aspektavgränsningar 12

Aspekter Väsentlig påverkan

Ansvarsfulla investeringar Intern och extern

Ansvarsfullt bankerbjudande Intern och extern

Ansvarsfullt 
försäkringserbjudande

Intern och extern

Regelefterlevnad Intern

Ansvarsfull arbetsgivare Intern

Hållbarhetskrav på leverantörer Intern och extern

Samhällsengagemang –
bidra till skadeförebyggande 
insatser och forskning

Extern

Långsiktigt miljöarbete  
förebyggande arbete för att 
begränsa klimatpåverkan och 
minska resursanvändning

Extern
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Standardupplysningar Beskrivning Sidhänvisning

Intressenter
G424 Information om intressentgrupper 12

G425 Grunden för identifierade intressentgrupper som verksamheten engagerar sig i 12

G426 Beskrivning av hur verksamheten engagerar sig i intressentgrupperna 12

G427 I dialog med prioriterade intressenter har följande frågor haft särskilt fokus 12

Redovisningsprofil
G428 Rapportperiod 29

G429 Senast lämnad rapport 29

G430 Rapporteringscykel 29

G431 Kontaktuppgifter för frågor och rapportinnehåll 29

G432 Rapporteringsstruktur som verksamheten har valt 29

G433 Extern granskning av rapporten Är ej externt granskad

Styrning
G434 Bolagsstyrning 27

Etik och integritet
G456 Värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etisk policy 27

Ekonomiskt resultat
Direkt ekonomisk 
påverkan

DMA/Upplysningar om ledning och styrning

G4EC1 Direkt ekonomiskt värde som genererats och distribuerats 67, 3439

G4EC2 Finansiella risker och andra risker och möjligheter för verksamheten till följd av klimatförändringar 15

Indirekt ekonomisk 
påverkan 

DMA/Upplysningar om ledning och styrning

G4EC8 Betydande indirekta ekonomiska effekter, inklusive effekternas omfattning, påverkan 1718, 2425

Miljö
Utsläpp och förebyggande DMA/Upplysningar om ledning och styrning av klimatförändringar

G4EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi och utsläpp (GHGprotocol Scope 2) 26

G4EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (GHGprotocol Scope 3) 26

Socialt
Anställningsförhållanden DMA/Upplysningar om ledning och styrning och arbetsvillkor

G4LA1 Totalt antal och andel nyanställda, inhyrda och personalomsättning per åldersgrupp, kön och region 22

Hälsa och säkerhet DMA/Upplysningar om ledning och styrning

G4LA6 Typ av skada och antal skador och yrkessjukdomar, förlorade dagar och frånvaro 22

Kompetens och utbildning, 
goda utvecklings och 
karriärmöjligheter

DMA/Upplysningar om ledning och styrning

G4LA10 Program för kompetensutveckling och livslångt lärande 21

Mångfald och lika 
rättigheter

DMA/Upplysningar om ledning och styrning

G4LA12 Sammansättning av styrelse och ledning och uppdelning av anställda utifrån mångfaldskriterier 22, 122

Ickediskriminering DMA/Upplysningar om ledning och styrning

G4HR3 Totalt antal diskrimineringsincidenter och korrigeringsåtgärder under rapportperioden 21

Hållbarhet20 Länsförsäkringar AB 2017



Standardupplysningar Beskrivning Sidhänvisning

Tillgängliga och enkla digitala tjänster
DMA/Upplysningar om ledning och styrning

G4FS 13 Tillgänglighet i glesbefolkade eller ekonomiskt eftersatta regioner 16

G4FS 14 Initiativ för att förbättra tillgången till finansiella tjänster i landet 16

Anti-korruption
DMA/Upplysningar om ledning och styrning

G4SO3 Andel av verksamheten som bedömts avseende risk för korruption och risker som identifierats 20

G4SO4 Kommunikation och utbildning om antikorruption, riktlinjer och rutiner 20

Produkt- och servicemärkning
DMA/Upplysningar om ledning och styrning

G4PR5 Resultat av tjänster som mäter kundnöjdhet 10, 18

Finansiella tjänster, sektorupplysningar
Aktiv ägarstyrning DMA/Upplysningar om ledning och styrning

G4FS10 Andel företag i investeringsportföljen som organisationen har påverkat i miljö eller sociala frågor 15
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