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OM RAPPORTEN

I denna rapport kan du läsa om vad hållbarhet är hos Länsförsäkringar 
Östgöta och varför vi strävar efter att arbeta hållbart. Du kan också 
läsa om hur vi arbetar med hållbarhet och ta del av hur vi presterar. 
Detta bör du ta hänsyn till när du läser rapporten:

1. Vi har tagit utgångspunkt i, och låtit oss inspireras av, den  
internationella standarden ISO26000 i arbetet med att planera 
och strukturera vårt hållbarhetsarbete. 

2. Denna rapport gäller all verksamhet inom bolaget och dess  
dotterbolag. Ingen revision har utförts. 

3. Rapporten är separerad från vår Årsredovisning.
4. Vi vill gärna ha dina synpunkter och idéer kring hur vi tillsammans 

kan tänka och agera ännu mer hållbart. Skriv gärna en  
rad till hallbart@LFostgota.se och dela med dig av dina tankar.



Bra idéer håller länge
Sedan 1841 har vi på Länsförsäkringar Östgöta framgångsrikt anpassat oss 
till den rådande samtiden. I 175 år har vi mött framgångar och övervunnit 
motgångar. Alltid tillsammans med våra kunder, våra ägare. Med vårt 
hållbara arv som utgångspunkt ska vi fortsätta att utmana oss själva, 
samtidigt som vi driver en hållbar och lönsam affär. Hela tiden, i linje  
med vår värdegrund.

Frågor om ekonomisk, miljömässig och 
social hållbarhet har alltid varit en naturlig 
del av vår tankevärld och av vår verksamhet. 
Begrepp och formuleringar har förändrats 
över tid, men innebörden - hållbarheten - 
har löpt som en röd tråd genom hela vår 
historia. 

Själva grunden till att vi faktiskt finns är 
idén om att människor går samman och tar 
långsiktigt ansvar för varandras trygghet 
och möjligheter. Det är ett arv som vi har 
förvaltat och byggt vidare på i 175 år och 
det tänker vi fortsätta att göra. Faktum är 
att ju bättre vi blir på det, desto mer bidrar 
vi till en hållbar utveckling av samhället. 

Vi ägs av de cirka 200 000 östgötar, både 
företagare och privatpersoner, som är 
våra kunder. Det betyder att våra kunders 
och våra ägares intressen är desamma.  
Vår vision och vår drivkraft är att tillsam-
mans med dem skapa trygghet och 
möjlig heter. Därför arbetar vi aktivt för 
att dela med oss av vår expertis och våra 
erfarenheter - hur man förebygger skador 
i hemmet, hur man förenklar sin vardags-
ekonomi och hur man lägger grunden 
till en tryggare framtid. Det är också för 
att skapa trygghet och möjligheter vi tar 
del i trygghets skapande aktiviteter som 
nattvandringar och gärna tar oss tid att ge 
ungdomar trafiksäkerhetsföreläsningar. 

Vi lever i en tid av kraftfulla förändringar. 
Den digitala transformationen öppnar upp 
helt nya möjligheter. Förändrade kund-

beteenden ställer nya krav på oss och 
samhället står inför stora utmaningar som 
utanförskap och klimatförändringar. Vi har 
höga ambitioner och vi vill anstränga oss för 
att leva och arbeta hållbart än mer. Så att vår 
egen vision håller, även i morgon.

Under 2016 har vi tagit oss an begreppet 
hållbarhet och definierat vad det betyder för 
oss. Arbetet har resulterat i Länsförsäkringar 
Östgötas första hållbarhetspolicy. De kom-
mande åren ska vi fortsätta med integra-
tionen av ett hållbart förhållningsätt i hela vår 
verksamhet. Vi ska fortsätta säkerställa att vi 
gör affärer på ett ansvarsfullt sätt, arbeta för 

Själva grunden till att vi 
faktiskt finns är idén om 

att människor går samman och tar 
långsiktigt ansvar för varandras 
trygghet och möjligheter.

Sven Eggefalk

Vd Länsförsäkringar Östgöta

Tommy Eklöf

Hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Östgöta

ökad mångfald och inkludering samtidigt 
som vi använder vår expertis för att stärka 
våra kunder och regionen i stort.

Att vi ägs lokalt av våra kunder, att vi 
faktiskt spelar en viktig roll i deras liv och 
i Öster götland i stort, är ett fantastiskt 
privilegium. Det kommer dock med ett  
stort ansvar, ett ansvar som vi är fast 
beslutna att ta. 
Våra ansträngningar gynnar våra kunder 
och kommer hela Östergötland tillgodo. 
Vi ska fortsätta att driva en ansvars-
tagande affär som bidrar till långsiktigt 
värdeskapande. Vi ska fortsätta att  
arbeta hållbart.  
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR  
ÖSTGÖTA — våra kontor

Vi är ett lokalt kundägt försäkringsbolag som 
verkar uteslutande i Östergötland. Våra ägare 
utgörs av de cirka 200 000 försäkrings-
kunder vars långsiktiga intressen och behov 
har styrt vår verksamhet i 175 år. Hos oss 
erbjuds privatpersoner, företag, och lant-
brukare heltäckande för säkringsskydd inom 
sak- och livförsäkring samt banktjänster. 

Verksamheten inom försäkringsrörelsen be-
drivs med eget tillstånd att driva försäkrings-
verksamhet, medan livförsäkring förmedlas 
åt Länsförsäkringar Fondliv, bank tjänster 
och fondsparande till Länsförsäk ringar bank 
samt djur- och grödaförsäkring till Agria 
Djurförsäkring. 

Samtliga dessa bolag ägs av 23 länsför säk-
ringsbolag gemensamt och ingår i en koncern 
med Länsförsäkringar AB som moderbolag. 
För de förmedlade affärerna har Läns-
försäkringar Östgöta ansvaret för kundrela-
tionerna. Länsförsäkringar Östgöta äger 
dotterbolagen Östgöta Brandstodsbolag  
Kapitalförvaltning AB och Östgöta Brand-
stodsbolag Fastighet AB som tillsammans 
utgör koncernen. Återbäring till våra sak-
försäkrigskunder kan bli aktuellt om bolagets 
resultat före återbäring och skatt visar 
på vinst och om bolagets kapitalbehov är 
uppnått.

Unik möjlighet att påverka 
Våra kunder har en unik möjlighet att 
påverka bolagets framtid. I lokala val utser 
fullmäktige de ledarmöter som deltar vid 
bolagsstämman, bolagets högsta beslutande 

Det här är vi

Mycket har hänt sedan Länsförsäkringar Östgöta startade 1841, men grunden 
till vår verksamhet är densamma. Vi finns till för att skapa trygghet och möjlig-
heter i våra kunders vardag. Vårt erbjudande spänner över de viktigaste grund-
pelarna i livsekonomin – försäkring, bank och fastighetsförmedling.  Allt för att 
kunna erbjuda en unik helhet inom trygghet och möjligheter.

En unik helhet

2016 i korthet

organ. På den årliga bolagsstämman, där 
fullmäktige representerar kunderna, utses 
styrelsen. Det är styrelsen som utser vd, 
som i sin tur ansvarar för den löpande 
förvaltningen av bolaget. 

Vår roll i samhället
Alla beslut vi tar och allt vi genomför, ska 
vila på en medvetenhet om betydelsen av 
ekonomisk, social och miljömässig hållbar-
het. I vår försäkringsverksamhet är vårt 
primära samhällsuppdrag att hjälpa männi-
skor att skydda sig mot ekonomiska förlus-

228 350 kunder en ökning med 6 042 under 2016

ter. Motsvarande uppgift i vår bankverk-
samhet, är att erbjuda in- och utlåning 
samt förmedling av monetära transaktioner 
mellan olika parter. Länsförsäkringar  
Östgöta ska överlag bidra till ekonomisk 
tillväxt och finansiell stabilitet och vi ska 
göra det med vår värdegrund som bas. 

Vi vill också ta ett utökat samhällsansvar 
och arbeta för att skapa trygghet och 
möjligheter i många olika typer av samhälls-
utmaningar. Det är så vi är med och bidrar 
till en hållbar utveckling av Östergötland. 

Med Östgötapriset – bra idéer för 
Östergötland vill vi hylla, lyfta fram och 
stötta hållbara initiativ som bidrar till ökad 
trygghet och gemenskap för östgötarna.

235 miljoner  
kronor tillbaka till 
kunderna
Starka resultat och affärsvolymer som 
fortsätter att utvecklas positivt summerar 
2016 för Länsförsäkringar Östgöta. 
Baserat på de goda  
resultaten kommer 
bolaget att betala 
tillbaka 235 miljoner i  
återbäring till 
kunderna.

BRA IDÈER FÖR ÖSTERGÖTLAND

Östgöta  
Priset

175 000 kr

74 237 skador under 
året.

97Mkr
Affärsresultat

323 anställda

Marknadsandelar:

= 54%

= 69%

= 53%

= 14,8%

FORDON PRIVAT

VILLAHEM

HEM

BANK

ETT ÖVERGRIPANDE MÅL

Bank och försäkring.

Vi har långsiktig tillväxt med lönsamhet.
Vi fokuserar på långsiktigt värdeskapande  
för att säkerställa att vi använder våra 
resurser effektivt och har ett attraktivt 
erbjudande. Det gör vi för att fortsätta vara 
en konkurrenskraftig aktör på marknaden.
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Under 2016 har vi antagit bolagets första 
hållbarhetspolicy. Den beskriver viljerikt-
ningen för vårt hållbarhetsarbete och ger 
beslutsfattare och medarbetare vägledning 
i det dagliga arbetet. I skapandet av policyn 
tog vi hjälp av den internationella standarden 
ISO26000 och landade i fem fokusområ-
den, där Ansvarsfulla kundrelationer står i 
centrum. Övriga fyra områden är Affärsetik, 
Klimatansvar, Ansvarsfull arbetsgivare och 
Samhällsansvar.

Tillsammans med våra styrdokument utgör 
vision, värdegrund och övergripande mål 
grunden för vårt hållbarhetsarbete.  
Dialogen med våra intressenter är en viktig 
parameter för identifieringen, och prioriter-
ingen, av bolagets viktigaste hållbarhets-
frågor.  

Hållbar styrning
Ytterst ansvarig för bolagets hållbarhets-
arbete är vår vd. Företagsledningen, som leds 
av vd, fastställer den övergripande strate-
giska riktningen av hållbarhetsarbetet, inom 
ramen för vad styrelsen har beslutat.  I led-
ningens uppföljning av affärs- och handlings-
planer ingår hållbarhet som en integrerad 
del. Under året har vi anställt en hållbarhets-
ansvarig med uppdraget att operativt styra, 
samordna och följa upp hållbarhetsarbetet. 
I rollen ingår också att skapa övergripande 
och strukturella förutsättningar. Två gånger 
om året rapporterar hållbarhetsansvarig om 
utvecklingen till företagsledningen. 

Vi är ett lokalt kundägt bolag som styrs utifrån vår värdegrund och driver vår  
verksamhet på ett hållbart sätt. Vår vision beskriver det vi vill uppnå och skapa  
– medan vi i vår affärsidé ger svar på vad vi ska göra, för vem och varför. 

Vår vision, värdegrund, affärs-
idé och våra övergripande mål

Strategiskt hållbarhetsarbete
Vi på Länsförsäkringar Östgöta strävar efter att aktivt utveckla 
vårt hållbarhets arbete. Det gör vi genom att integrera ett håll-
bart förhållningssätt som ska genomsyra hela bredden av vår 
affär och verksamhet. Integreringen sker genom en tydlig  
styrning av hållbarhetsarbetet, med utgångspunkt i  
fem strategiska fokusområden.

Fokus- 
områden

INTRESSENTDIALOG

Kunder, ägare, anställda, leverantörer, 
samarbetspartners, intresseorganisationer  

och myndigheter

STYRDOKUMENT
Policy och riktlinjer

VISION, VÄRDEGRUND OCH  
ÖVERGRIPANDE MÅL

SAMHÄLLSANSVARAFFÄRSETIK

KLIMATANSVAR ANSVARSFULL 
ARBETSGIVARE

ANSVARSFULLA KUNDRELATIONER

VÅ
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M
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N

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter.

	 Engagerade
	 Kundägda

	Nära
	Handlingskraftiga

VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ

VÅR VÄRDEGRUND

ÖVERGRIPANDE MÅL

– Vi skapar mervärde för våra kunder/ägare

– Vi har kompetenta och engagerade medarbetare  
 som gör skillnad

– Vi har långsiktig tillväxt med lönsamhet

– Vi bidrar till en attraktiv region

Vi ska personligt och enkelt erbjuda östgötarna 
de attraktivaste tjänsterna inom bank, försäkring 
och fastighetsförmedling.  

På privatmarknaden och företagsmarknaden

Så att vi:

– Skapar mervärde för våra kunder tillika ägare

– Skapar förutsättningar för engagerade   
 medarbetare som gör skillnad

– Skapar långsiktig tillväxt med lönsamhet i vår   
 marknad

– Bidrar till en attraktiv region
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Vårt primära fokus är att konstant förbättra 
våra kunders upplevelse. Vi hanterar ofta 
ärenden som förknippas med stora livshän-
delser. Den unika bredd vi erbjuder inom 
försäkring, bank och liv skapar en helhet 
för våra kunder. Genom kunniga och insatta 
medarbetare med fokus på att hela tiden 
förbättra våra kunders upplevelse samlar vi 
våra tjänster till ett hållbart erbjudande.

Kunskap skapar mervärden
Många människor är omedvetna om de 
vanligaste riskerna förenade med att exem-
pelvis äga ett hem eller att investera pengar.  
Det kan leda till ett otillräckligt försäk-

ringsskydd eller till att skador och förluster 
som enkelt kunnat undvikas ändå inträffar. 
Tack vare den samlade kunskapen hos våra 
medarbetare kan vi hjälpa till med ekonomisk 
rådgivning, ge förslag på hur man gör sitt 
hem tryggare och ge råd om hur försäkrings-
skyddet bör vara utformat. När vi delar med 
oss av vår kunskap inom våra expertområden 
tjänar våra kunder, bolaget och samhället i 
stort på de effekter som uppstår.

Rådgivning på bred front
För att förhindra och begränsa skador 
arbetar vi skadeförebyggande med fokus på 
brand-, vatten- och trafikskador. Vi finns i 
flera olika kanaler, nära kunden. Vi delar tips 
och råd på vår Facebooksida samt håller  
trafiksäkerhetsföreläsningar för ungdomar. 
När vi lånar ut pengar till våra kunder stäl-
ler vi krav på återbetalningsförmåga och 
informerar dem om risker och skyldigheter. 
Utifrån kundens egna förutsättningar och  
behov ger vi rådgivning kring buffertspa-
rande, målsparande och pension. 

Mer dialog – ökad kundinsikt
Vi lyssnar aktivt på våra kunder och vet också 
att de tycker om att bli kontaktade av oss. 
I samtalen hämtar vi kunskap om kun-

Ansvarsfulla kundrelationer

Länsförsäkringar Östgötas viktigaste bidrag till en hållbar utveckling av samhället är 
att tillsammans med våra kunder skapa trygghet och möjligheter. Vi gör det genom 
att informera våra kunder om vikten av ett gott försäkrings skydd, att berätta hur man 
kan förebygga skador och dela insikter som hjälper kunden att fatta välinformerade 
finansiella beslut. Att dela med oss av vår expertis, är att ta ansvar för våra kunder.

derna som lyfter vår förståelse för deras 
önskemål och behov, självklart med hänsyn 
tagen till kundens integritet. Att känna till 
kundens livssituation hjälper oss att hitta 
rätt budskap och rätt innehåll, i förhopp-
ning om att vara så relevanta som möjligt i 
vårt erbjudande. Kundinsikten hjälper oss 
att interagera med våra kunder vid rätt tid  
och i rätt kanaler.  Vi kommer därför fram- 
över att stärka såväl vår proaktivitet genom 
hela kundresan, som vår förmåga att möta 
förändrade kundbeteenden. 

2016 var ett år då vi inom Länsförsäkringsgruppen kunde glädja oss åt fina utmärkelser i mätningen av 
Svenskt Kvalitetsindex (SKI). När försäkringsbolag och banker rankades efter kundnöjdhet så toppade 
Länsförsäkringar i alla fyra kategorier på privatsidan – bank, sakförsäkring, pension och bilförsäkring.

Vi bjöd in en av våra viktiga målgrupper – barnfamiljer till en heldag på Kolmårdens djurpark.  
Vi fyllde parken med sex egna stationer där vi lyfte vårt skadeförebyggande arbete 
tillsammans med räddningstjänsten Östra Götaland.

Ny boendeförsäkring
Vi byggde om vår boendeförsäkring och 
inkluderade tillsäggsförsäkringar så som utökat 
reseskydd i grundskyddet. Den förbättrade 
boendeförsäkringen skapar en enklare och 
tryggare försäkringslösning för kunden.

Förpackning av banktjänster
Vi förpackade alla våra banktjänster till ett 
paket som förenklar vardagen för våra kunder. 
Vi kallar det paketet för Bekväma vardagen 
och det innehåller allt som krävs för att sköta 
vardagsekonomin.

Familjedag på Kolmården med  
10 000 besökare

Enklare för 
kunden

Sveriges mest nöjda kunder 2016ETT ÖVERGRIPANDE MÅL

Vi skapar mervärde för våra kunder/ägare. 
Vi siktar mot att ha marknadens mest nöjda 
kunder. Vi vet att ju bättre vi är på att dela 
med oss av vår expertis, desto nöjdare  
är våra kunder. 

I både Kundnöjdhetsindex NKI (89,9%) och 
ambassadörsindex NPS (52) ligger vi högt. 
Målet är att hålla kvar befintlig nivå inom  
båda områden.

NÅGRA AV VÅRA AKTIVITETER 2016

Kundmagasin Östgötarna 
I vårt kundmagasin Östgötarna har vi tagit upp 
olika ämnen kopplat till hållbarhet. Bland annat 
har våra kunder kunnat läsa om hur de kan 
skadeförebygga sina hem. Tidningen har getts 
ut med två nummer under året.

65 kunskaps- 
seminarier 
har genomförts under året av våra  
två projektledare inom skadeförebygg, 
både internt och externt. Våra teman har 
varit trafiksäkerhet, skadeförebygg i  
hemmet och grannsamverkan.

3 152 skadeföre-
bygg ande mail har 
skickats till våra 
kunder med tips och råd kring 
hur man kan förebygga trafikskador samt 
skade förebygga sitt hem för att undvika och 
begränsa brand- och vattenskador. 
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Jordens klimatmässiga marginaler är små. 
Länsförsäkringar Östgöta arbetar struktu-
rerat och målmedvetet för att i möjligaste 
mån minska vår egen negativa miljöpåver-
kan. Målet är att reducera våra totala CO2-
emissioner med 6 procent till 2019, jämfört 
med 2016 års nivå. 

Konstant förbättringsarbete
Med ett miljöledningssystem baserat på 
ISO 14001 arbetar vi strukturerat med 
att samla in och rapportera den negativa 
miljöpåverkan som vår verksamhet orsakar. 
Under 2016 uppgick den till 261 ton CO2 och 
orsakades av tjänsterresor, användandet 
av papper och energiförbrukningen i våra 
arbetsytor. 

Det är just energiförbrukningen, specifikt 
uppvärminingen av våra arbetsytor, som 
står för majoriteten av våra totala CO2-
utsläpp. Vi har under lång tid arbetat för att 

De senaste åren har kraven på vår bransch 
ökat och förväntningarna på öppenhet 
har blivit större. Länsförsäkringar Östgöta 
välkomnar den utvecklingen. Vi ska upprätt-
hålla allmänhetens förtroende för vårt eget 
bolag och också för den finansiella sektorn 
i stort. Det betyder att vi i vår arbetsvardag 
ska agera ansvarsfullt, med integritet och 
på ett sätt som vi själva kan stå för och 
känna stolthet över. 

Vår uppförandekod visar vägen
Länsförsäkringar Östgötas uppförandekod 
visar hur vi ansvarsfullt ska arbeta i enlig-

Länsförsäkringar Östgöta verkar i utpräglade förtroende-
branscher. Vårt agerande ska skapa långsiktigt förtroende 
och respekt hos alla våra intressenter. Under 2016 antog vi en 
uppförandekod som guidar oss i hur vi ska driva verksamheten 
utifrån ett affärsetiskt perspektiv.

Affärsetik

Klimatansvar

2016 kommer med all sannolikhet bli det varmaste året 
som någonsin har uppmäts globalt, tätt följt av 2015  
och 2014. För att hålla den globala temperaturökningen 
under 2 grader – vilket var det mål världens länder  
enades om vid klimatmötet COP21 - måste vi alla  
bidra med vad vi kan. 

het med regelverk, säkerställer att vi lever 
våra värderingar och fungerar som allmän 
ledstjärna i uppförandefrågor. Koden berör 
områden som antikorruption, informations-
säkerhet, klagomålshantering och hur vi 
motverkar penningtvätt. 

Alla medarbetare i Länsförsäkringar Östgöta 
har ett stort personligt ansvar att visa gott 
omdöme och att agera utifrån uppförande-
koden. För att alla ska vara medvetna om 
vilka förväntningar bolaget har på sina med-
arbetare, har en utbildning i den nya  
uppförandekoden genomförts under 2016. 

Lär oss av misstagen
Ingen organisation är ofelbar och när 
incidenter inträffar ska de snarast möjligt 
registreras, rapporteras och hanteras.  
Det hjälper oss att på ett strukturerat sätt 
samla in kunskap om verksamhetens opera-
tiva risker. Alla Länsförsäkringar Östgötas 
medarbetare är skyldiga att rapportera 
avvikande händelser i syfte att avhjälpa 
strukturella fel i verksamheten och på så  
sätt öka skyddet för våra kunder. 

All el som Länsförsäkringar Östgöta  
köper baseras på förnybara energi- 
källor och är märkt med Bra Miljöval. 

CO2

Energi 143 ton

Bilar 110 ton

Papper 8 ton

Totalt 261 ton

reducera utsläppen vilket har gett resultat. 
Mellan åren 2005 och 2016 minskade vi 
energiförbrukningen med över 13 procent 
i våra fastigheter. Eftersom stora inves-
teringar redan gjorts inom detta område 
förväntar vi oss inga större förändringar i 
utsläppsnivåer inom de närmsta åren. 

Fokus framöver kommer vara att reducera 
CO2-utsläppen från våra tjänsteresor,  
som framförallt görs med bil och tåg.  
Dels genom att bygga ut vår digitala mötes-
plattform och öka användandet av den.  
Dels genom att ta hänsyn till miljöaspekten 
när vi väl behöver förflytta oss. 

Utsläppen från vår pappersförbrukning är 
relativt små, tack vare att pappret vi använ-
der är återvunnet. I takt med att allt fler 
dokument och kommunikationslösningar 
digitaliseras, kan vi också minska pappers-
förbrukningen.

	 SCOPE 1 39 ton 15%
	 SCOPE 2 143 ton 55%
	 SCOPE 3 79 ton 30% 

Våra direkta CO2-utsläpp (scope 1) orsakas av resor 
med våra företagsägda tjänstebilar. De indirekta 
(scope 2) orsakas av kontorsel och uppvärmningen 
av våra kontorslokaler. Övriga indirekta CO2-
utsläpp (scope 3) inkluderar utsläppen från vår  
pappersförbrukning och när anställda gör tjänste-
resor i privatägda bilar. 

Direkta och 
indirekta CO2-
utsläpp. 
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Hållbarhet i kapitalförvaltningen

Kapitalförvaltningen ska garantera att bolagets betalningsåtaganden 
kan fullföljas och skapa avkastning på bolagets placeringstillgångar. 
Arbetet präglas av långsiktighet och balanserat risktagande och 
vi anser att det är viktigt att hänsyn tas till innehavens hållbarhet, 
varför det utgör en del av vår investeringsprocess. Vår utgångspunkt 
är att bolag som aktivt arbetar med hållbarhet, exempelvis genom 
miljö- och etikfrågor, skapar bättre förutsättningar för en långsiktigt 
god utveckling. 

Värdegrund 
Det finns i dagsläget ingen allmänt vedertagen definition av hållbara 
investeringar. Vårt arbete bygger på samma värdegrund som de 
internationella konventioner Sverige har undertecknat inom miljö, 
mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och  
kontroversiella vapen. Kontroversiella vapen inkluderar i detta  
fall klusterbomber, landminor och kärnvapen. 

De bolag vars aktiviteter strider mot denna värdegrund exkluderas 
från portföljen. Det sker genom att de noterade innehaven i port–
följen regelbundet genomlyses och jämförs med en exkluderingslista. 
Listan är baserad på samma värdegrund och uppdateras löpande.  
Vid årsskiftet ingick 28 bolag i listan. 

1Koldioxidavtryck, mätt i koldioxidekvivalenter (CO2e), inkluderar i detta sammanhang 
scope 1 och 2 enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard), 
vilket innebär att både direkta utsläpp och indirekta utsläpp från konsumtion av el, 
värme eller ånga är inkluderade.  

2Beräkningarna är baserade på data hämtad från finanssystemet Bloomberg och har en 
täckningsgrad på 59 % av bolagen.

Exkluderingsgrund Antal bolag %
Kärnvapen 18 64

Mänskliga rättigheter 2 7

Kontroversiella vapen 6 21

Miljö 1 4

Arbetsrätt 1 4

Totalt 28 100

 Absolut koldioxidavtryck: 8100 ton.

 Länsförsäkringar Östgötas ägarandel av bolagens 
sammanlagda utsläpp.  De sektorer som stod för 
störst andel av utsläppen var energi och material

 Koldioxidintensitet i förhållande till   
marknadsvärde: 7,14 ton. 

 Absolut koldioxidavtryck i förhållande till 
Länsförsäkringar Östgötas ägarandel av bolagens 
sammanlagda marknadsvärde i miljoner kronor. 
Motsvarande värde för jämförelseindex, MSCI 
World, var 18.4 ton.

 Koldioxidintensitet i förhållande till intäkter:  
13,37 ton.

 Absolut koldioxidavtryck i förhållande till 
Länsförsäkringar Östgötas ägarandel av bolagens 
intäkter i miljoner kronor. Motsvarande värde för 
jämförelseindex, MSCI World, var 25,28 ton.

Vindmark 
Vid sidan av de noterade innehaven har 
Länsförsäkringar Östgöta även investerat 
i ett projekteringsbolag som är baserat på 
egenutvecklad vindkraftsteknik, Vindmark.  
 
Bolaget har utformat en teknologisk plattform, 
vilken möjliggör kostnadseffektiv utveckling av 
vindkraftsprojekt från prospektering till färdiga 
vindkraftsverk.

Koldioxidavtryck 
I syfte att kontrollera portföljens hållbarhet har koldioxidavtrycket1 

för de noterade aktieinnehaven beräknats i form av tre olika indika-
torer. Beräkningarna grundas på aktieportföljens innehav och 
marknadsvärde per den 31 december 2016 samt senast tillgängliga 
utsläppsdata2.  Måtten redovisas ovan till höger och ger en bild av de 
utsläpp som Länsförsäkringar Östgötas aktieportfölj ger upphov till. 

GRÖNA OBLIGATIONER
Under det gångna året har förvaltningen investerat 
i ett flertal så kallade ”gröna obligationer”. Dessa 
obligationer ger tillfälle att stödja investeringsprojekt 
vilka har en positiv inverkan på miljön. Kapitalet viks 
således åt projekt inom till exempel förnybar energi 
eller energieffektivisering.
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Vår värdegrund är kompassen som vägleder 
oss i hur vi förhåller oss till varandra, till våra 
kunder och till våra samarbetspartners.  
Den visar hur vi ska agera i vardagen. För att 
säkerställa att vi agerar enligt vår värde-
grund, utvärderar vi vårt uppförande med 
hjälp av så kallad prestationsstyrning. I mål-
samtalen mellan chef och medarbetare sum-
meras årets prestation utifrån att uppställda 
mål uppnåtts, men också - minst lika viktigt 
– diskuteras hur, på vilket sätt, arbetet har 
genomförts. Att arbeta och agera i enlighet 
med vår värdegrund, är en förutsättning för 
att lyckas bra i en utvärdering. På så vis finns 
värdegrunden alltid närvarande i allt vi gör. 

Medarbetarundersökning
Vår medarbetarundersökning, Länspulsen, 
är en viktig del i vårt arbete för att bli en 
ännu bättre arbetsplats. Resultatet visar 
att vi har många stolta, lojala och engage-
rade medarbetare, ett bra ledarskap, en väl 
förankrad värdegrund och många ambas-
sadörer. Utmaningarna framåt handlar om att 
fortsätta att skapa en större delaktighet, öka 
den interna samverkan och ytterligare stärka 
ledarskapet.

En frisk arbetsplats
Länsförsäkringar Östgöta prioriterar hälso-
frågor. Att vi mår bra och är vid god hälsa 
är en förutsättning för bra prestationer. 
Vårt mål är att ingen ska bli sjuk på grund av 
sitt arbete och i vår hälsostrategi ingår ett 
medvetet arbete med olika hälsofrämjande 
åtgärder. Vi uppmuntrar till en aktiv livsstil 
och hoppas kunna öka både välbefinnandet 
och hälsomedvetandet, något som på sikt 
ger fler långtidsfriska medarbetare. Under 
2016 genomförde vi en utbildning för alla 

Ansvarsfull arbetsgivare

våra ledare, på temat arbetsmiljö och stress. 
Vi tog också tempen på våra medarbetares 
hälsa och erbjöd alla att göra en hälsopro-
fil. Resultatet av kartläggningen visade att 
många var nöjda med sina levnadsförhål-
landen och sin stressnivå, medan det finns 
förbättringspotential inom områden som 
motion och kost. Hälsoprofilen kommer att 
ligga till grund för framtida satsningar och vi 
uppmuntrar till ökad hälsodialog mellan chef 
och medarbetare. 

Ökad jämlikhet
Vi vill vara med och skapa ett jämställt och 
inkluderande samhälle. Vi gör det genom att 
säkerställa ett internt arbetsklimat som är 
öppet, tolerant och befriat från alla former 

Länsförsäkringar Östgötas arbete för att skapa trygghet och möjligheter börjar  
tillsammans med våra medarbetare. Verksamheten ska präglas av ett gott  
ledarskap med engagerade och kompetenta medarbetare, där värdegrunden 
är väl förankrad hos oss alla. Lyckas vi med det skapar vi förutsättningar för att 
ha engagerade medarbetare, vara en av länets mest attraktiva arbetsgivare och 
fortsatt ha de mest nöjda kunderna.

Medarbetarstatistik

Sjukfrånvaro

3,10% 

Andel kvinnor %
i fullmäktige 26

i styrelse 55

i ledningsgrupp 44

i chefsposition 42

i bolaget 55

Kvinnor i chefsposition över tid 

Åldersintervall

43 år
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	Män
	Kvinnor

LF Östgöta BM 
(Benchmark)

Ledarindex 80 73

Engagemangs-
index 85 77

Attraktiv arbets-
givare/NPS 37 7

ETT ÖVERGRIPANDE MÅL

Vi har kompetenta och engagerade med-
arbetare som tillsammans gör skillnad.  

Vi är övertygade om att en arbetsplats 
där vi aktivt stärker våra medarbetare och 
ledare och arbetar för en ökad mångfald 
och inkludering, skapar stolta och enga-
gerade medarbetare. Det är avgörande för 
vår förmåga att ta till oss och genomföra 
förändringar. 

Vår senaste medarbetarundersökning  
visar att vi har hög andel stolta med-
arbetare och att engagemanget i bolaget 
är högt.

av diskriminering. Ett område där vi redan 
flyttat fram vår position, är könsfördelningen 
på ledande positioner. På några år har vi gått 
från att ha en låg andel kvinnor i ledande 
positioner, till att idag ha en jämn fördelning 
mellan kvinnor och män i bolagets styrelse, i 
ledningsgruppen och på chefsnivå.  
Mångfald handlar dock om mycket mer än 
just könsfördelning, och vi kommer fram-
över att arbeta med frågan ur ett bredare 
perspektiv. Vårt mål är att alla ska kunna 
vara sig själv på jobbet, oavsett kön, ålder, 
funktionsvariation eller sexuell läggning, att 
alla ska ha samma chans att utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar. Vi är övertygade 
om att olikheter ökar kreativiteten och gör 
oss bättre.

Medelålder

12%

61%

27%
	< 30 år
	  31 - 50 år 
	> 51 år
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Samhällsansvar
Länsförsäkringar Östgöta vill ta ett aktivt samhällsansvar och bidra  
till större samhörighet för alla som bor och verkar i Östergötland. 
Genom ett starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling  
och tillväxt bidrar vi till vår egen lönsamhet samtidigt som vi är 
delaktiga i skapandet av en attraktiv region. 

Parallellt med det hållbarhetsarbete som 
utförs i vår verksamhet har vi också flera 
satsningar i närsamhället som minskar risker 
och skapar trygghet där människor lever, 
arbetar och är aktiva. Vi gör det bland annat 
genom att stötta breddidrotten, göra vår 
expertis tillgänglig för östgötarna och stötta 
initiativ som bidrar till trygghet och gemen-
skap i Östergötland. 

För ett tryggare Östergötland
På Länsförsäkringar Östgöta har vi en lång 
tradition av att arbeta för trygga bostads-
områden. Under 2016 gjorde vi det mer än 
någonsin, i olika former och konstellationer. 
Tillsammans med fastighetsägare och den 
ideella föreningen Linköpingsandan genom-
förde vi nattvandringar i stadsdelen Skäg-
getorp i Linköping, varje fredag och lördag 
under sommarmånaderna. Nattvandringar 
har också genomförts på andra ställen i länet, 
i samarbete med ett antal idrottsföreningar. 

Sedan 2015 stöttar Länsförsäkringar Östgöta 
Nattfotbollen i stadsdelen Hageby i Norrkö-
ping och under 2016 började vi även stötta 
Nattfotbollen i Skäggetorp i Linköping. Alla är 

välkomna och vanligtvis samlas omkring 100 
ungdomar, antingen för att spela eller bara 
för att umgås. Sedan starten av Nattfotbollen 
i Skäggetorp har brottsligheten sjunkit med 
50% under lördagsnätterna enligt polisens 
statistik. Genom att stötta Nattfotbollen 
bidrar vi till det skadeförebyggande arbetet 
samtidigt som vi arbetar för ett tryggare 
Östergötland. 

Östgötapriset
Med ”Östgötapriset – bra idéer för Östergöt-
land” vill Länsförsäkringar Östgöta lyfta fram 
och stötta hållbara initiativ som bidrar till 
ökad trygghet och gemenskap för östgötarna. 
Priset instiftades under 2016 i samband med 
vårt 175-årsjubileum och har en prissumma 
om 175 000 kronor. Östgötapriset är en sats-
ning som sträcker sig minst tre år framåt och 
kan delas ut till individer, företag, föreningar 
och andra organisationer och kan delas mel-
lan flera olika vinnare. 

2016 års vinnare var Sibship för deras arbete 
med att lära unga tjejer att våga stå emot 
traditioner och andras uppfattningar om 
dem, deras kroppar och deras roll i familj och 

samhälle. På delad andraplats kom Backup, 
Linköpingsjuristerna, Ingenjörer utan gränser 
och Assyriska IF.

Sponsring
Vi har sedan många år tillbaka en bred och 
ganska omfattande sponsring. Sponsring 
handlar i viss mån om varumärkesplacering 
men även om samhällsnyttiga samarbeten 
med syftet att verka skadeförebyggande,  
öka tryggheten samt öka mångfald och 
inkludering. 

Sveriges största Brandövning
Brand är vid sidan av vatten den mest kost-
samma skadegruppen hos Länsförsäkringar 
Östgötas kunder. Så om fler bränder kan 
förebyggas, finns stora värden att spara.  
Med inspiration från globala initiativ skapades 
2016 en konkret, skadeförebyggande aktivitet 
i syfte att få östgötarna att genomföra en 
brandövning – hemma, på jobbet eller i skolan. 
Initiativet, som vi döpt till ”Sveriges största 
Brandövning”, genomfördes tillsammans med 
räddningstjänsterna och Brandskyddsfören-
ingen i Östergötland. 

Vid en undersökning bland de besökande på Familjedagen i Kolmården 
uppgav 84% att de aldrig genomfört en brandövning hemma.  
Efter kampanjens genomförande skickades en enkät till de kunder som 
deltog på familjedagen med frågan om de hade genomfört en brandövning 
hemma. 70% av de svarande uppger att de genomfört en brandövning 
under kampanjveckan.

Genom vårt stöd till idrottföreningar är vi med och skapar en meningsfull 
fritid för uppskattningsvis 35 000 barn och ungdomar runtom i länet.

— 120 nattvandringar

— 77 tillfällen Nattfotboll
med mer än 600 unika utövare

Stort genomslag för

8 107personer

26 893Total räckvidd 
via Facebook: 

ETT ÖVERGRIPANDE MÅL

Vi bidrar till en attraktiv region. 

Östergötland är vår marknad. Genom ett aktivt hållbar-
hetsarbete och ett starkt engagemang i det lokala sam-
hället bidrar vi till vår egen lönsamhet och till en attraktiv 
region. Det är viktigt för kunderna, våra ägare, liksom 
för alla som bor och verkar i Östergötland. Vår storlek 
och vårt inflytande ger oss också möjligheten att, via vår 
affär, vara en del av lösningen till samhällsutmaningar och 
bidra till en hållbar utveckling av Östergötland

Vi har medverkat till:

Antal anmälda på  
kampanjsajten:
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– bra idéer håller länge!

lansforsakringar.se/ostgota

MILJÖMÄRKT

            341827,1
TRYCKERI


