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Att skapa villkor
för en hållbar utveckling

N

är jag ser tillbaka på 2019 kan jag
stolt konstatera att Bliwa tydligt
stärkt sin hållbarhetsprofil i inves
teringsportföljen och aktivt investerat
i bland annat gröna obligationer och
skogsfonder. Men störst skillnad gör vi
med våra försäkringar. Det är där vi bidrar
till att skapa en hållbar trygghet för män
niskor vid olika händelser i livet. Det är
i sig ingen nyhet. Men som gammal i
branschen – men ny på Bliwa – vågar
jag påstå att vår roll idag är mer ange
lägen än någonsin.
Hela vår verksamhet bygger på att
bidra till ett hållbart samhälle. Då vi är
ett kundägt försäkringsbolag har vi inga
aktieägare. Vi styrs inte av kortsiktiga
vinstintressen. Istället har vi en viktig
och långsiktig roll i samhällets sociala
skyddsnät.
Utveckling med kundbehov i fokus
Vi på Bliwa har fortsatt drivit en ambitiös
utvecklingsagenda. Stort fokus har varit
på vårt arbete med ett nytt skadesystem
och lanseringen av digitala försäkringsbesked. Utöver det har vi fortsatt utvecklingen av digitala tjänster med målet att
det ska vara enkelt och tryggt att bli och
vara kund hos oss. Satsningarna innebär
flera vinster: de underlättar för kunden,
spar tid och energi för vår organisation
och minskar vår miljöpåverkan.
Och det är just här – i mötet mellan
klimatomställning och digitalisering –
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som såväl framtidens utmaningar som
möjligheter väntar. Ju bättre vi lyckas
möta dem, desto större skillnad kan vi
göra i vårt arbete för en mer hållbar värld.
Vi kan alla göra skillnad
I skrivande stund är vi mitt i hanteringen
av den pandemi som orsakats av covid-19.
En reflektion är att precis som med
hanteringen av hållbarhetsutmaningarna
ser vi nu vår globala världs mekanismer,
dess styrkor men också dess sårbarhet.
Många frågor är gemensamma men
hur vi agerar som enskilda människor
och företag påverkar helheten och gör
skillnad. Vilken långsiktig påverkan
nuvarande händelser kommer att ha
är i nuläget mycket svårt att ta ställning
till. Men ur kriser kommer också ofta
kreativitet och med hjälp av ny teknik,
vetenskap och global samverkan kan
vi gemensamt söka lösningar på svåra
utmaningar.
Bliwa har både ett stort ansvar och
bra förutsättningar. Det känns nu extra
viktigt att kunna vara en trygg hamn
inom ett område som har så stor
betydelse för vårt samhälle och för
enskilda människors vardag och framtid.

Stockholm, april 2020
Tua Holgersson
Vd
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Det här är Bliwa
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Bliwa är ett försäkringsföretag
specialiserat på personförsäkringar
– vi betalar ut pengar vid olyckor,
sjukdom, arbetslöshet och dödsfall.
Vi jobbar alltså inte med saker,
utan med människor. Och det här
präglar oss som företag.

I nära samarbete med företag och organisationer tar vi fram försäkringar för större
grupper – för medarbetare, medlemmar
och deras familjer. Totalt omkring
900 000 personer.
Vi vill skapa försäkringar som gör
skillnad – som bidrar till ett varmare
och tryggare samhälle. Om du av någon
anledning inte längre kan arbeta som
vanligt, då fungerar våra försäkringar
som ett komplement till samhällets
skydd. Att Bliwa ägs av kunderna innebär
att de får bra villkor, inflytande och del
av resultatet.

För att medverka till en mer hållbar
utveckling är vi alltid noga med att agera
ansvarsfullt och trovärdigt. Det gäller
i alla roller: som försäkringsgivare,
samarbetspartner, arbetsgivare och
investerare.

Hållbarhet vilar på trygghet
Vi är stolta över att vara verksamma i en
bransch där produkterna – våra försäkringar och tjänster – har förmåga att göra
människor tryggare. De ger stöd när livet
skakar till och man som försäkrad behöver hjälp att klara hälsa och ekonomi.
Och med trygga medlemmar och med
arbetare blir organisationer och företag
mer hållbara.

Bliwakoncernen är verksam i Sverige och består
av det kundägda moder
bolaget Bliwa Livförsäkring
och dotterbolaget Bliwa
Skadeförsäkring.

AVTALS

BLIWAMODELLEN
Samarbete

Stöd

I nära samarbete med våra
avtalskunder utvecklar vi bra
och begripliga försäkringar som
skapar trygghet för individen.

Bliwas tekniska gränsnitt ger
en säker och effektiv försäkringshantering både för individ
och avtalskund.

➔

TRYGGHET FÖR
INDIVIDEN

➔

➔

Vi vill göra det så enkelt som möjligt
för avtalskunder och samarbetspartners
att erbjuda sina medarbetare och
medlemmar trygghet. Grunden är ett
nära samarbete där vi delar kunskaper
och insikter om individens behov och
förväntningar.
Tillsammans tar vi fram det bästa
erbjudandet till medlemmar och
anställda. Det är vår modell för att
skapa långsiktiga kundrelationer.

➔
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Utvärdering

Resultat

Genom utvärdering hittar vi
tillsammans sätt att förbättra
samarbetet, stödet och försäkringarna.

Trygga medlemmar/medarbetare, bättre resultat, återbäring,
lägre premier och bättre villkor
är positiva effekter som gynnar
alla parter.

5

141

medarbetare vid slutet av 2019

900 000

försäkrade

10 organisationer och många tusen företag
är kunder till Bliwa, däribland närmare
40 av Sveriges största bolag.
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Bliwas hållbarhetsarbete
– våra tre fokusområden
Vi har tre fokusområden för
vårt hållbarhetsarbete: trygghet,
påverkan och stabilitet.

Genom att ha identifierat tre fokus
områden kan vi lättare förhålla oss till,
och arbeta med olika hållbarhets
aspekter. De hjälper oss i vår ansvars
fördelning och i vårt genomförande.
Fokusområdena har vi identifierat
genom en väsentlighetsanalys. I analysen
utgick vi från våra strategiska mål,
en omvärldsanalys och frågor som
våra interna och externa intressenter
uppfattar som viktiga.

Hur vi inom de respektive fokus
område kan du läsa mer om i kapitlen
som följer. I tabellen nedan hittar du en
sammanfattning. Hur vi arbetar för att
möta FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) kan du läsa mer
om på sidan 9.

VÅRA TRE FOKUSOMRÅDEN
1. Trygghet: Försäkring utifrån kundens behov
Vår ambition
Att individkunderna är rätt försäkrade
Att individkunderna förstår sitt
försäkringsskydd
Bidra till avtalskunders sociala
hållbarhetsarbete

Vägen dit
Ändamålsenliga och begripliga försäkringar
Kundcentrering och digitalisering
Långsiktigt värdeskapande kundsamverkan
Hållbarhetsfokus i upphandling

Milstolpar 2019
Stöd för att förhindra och förkorta arbets
löshet
Kostnadsfritt samtalsstöd för att förebygga
psykosocial ohälsa
Utveckling av system och arbetssätt för att
hjälpa individkunden att vara rätt försäkrad
Handbok och seminarium för mer hållbarhetsfokus i upphandlingar av försäkringar

2. Påverkan: Investeringar för en hållbar värld
Vår ambition
Följa FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar (PRI)
Bidra till FN:s globala mål för hållbar
utveckling

Vägen dit
En hållbar investeringsprocess och aktiv
förvaltning
Positiv och negativ screening
Mäta och utvärdera hållbar påverkan
från investeringar
Påverka branschen och våra externa
förvaltare att investera hållbart

Milstolpar 2019
Ökning av klimatsmarta investeringar
genom gröna obligationer och energi
effektiva fastigheter
Signerat FN:s principer för ansvarsfulla
investeringar samt medlem i svenskt forum
för hållbara investeringar (SWESIF)
Investerat i en ny global hållbar kredit
obligationsfond där Bliwa utvecklat hållbarhetskriterierna tillsammans med förvaltaren

3. Stabilitet: Ett långsiktigt bolag är ett hållbart bolag
Vår ambition
Engagerade och välmående medarbetare
Långsiktig lönsamhet
Ett försäkringsbolag att räkna med
även i framtiden
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Vägen dit
Ägarmodell och företagskultur
Ansvarsfull arbetsgivare
Sunt risktagande, rätt premie över tid,
tillväxt och en effektiv verksamhet.
Strategiskt utvecklingsarbete

Milstolpar 2019
Produktutvecklingsarbete med fokus
på kundupplevelse och effektivisering
Hållbar flytt
Tydligare struktur och process för arbets
miljöarbetet
Veckovisa medarbetarmätningar för
mer proaktivt HR-arbete
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Hållbar utveckling
– ett begrepp med flera dimensioner
Begreppet Hållbar utveckling etablerades efter rapporten ”Vår gemensamma
framtid” (Brundtlandrapporten) togs
fram på uppdrag av FN 1987. Där
beskrivs utveckling som hållbar om den
tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Detta är en överordnad princip för FN:s
arbete. Man brukar tala om följande
tre dimensioner av hållbarhet.
FOTO: MASKOT BILDBYRÅ/JOHNÉR

1. EKOLOGISK HÅLLBARHET – det hand-

lar om att hushålla med naturresurser
för människor och andra organismer.
Med en ekologiskt hållbar utveckling
värnas jordens ekosystem så att de
på lång sikt kan förse människan med
naturresurser.
2. SOCIAL HÅLLBARHET – det rör männi

skors livsbetingelser i samhället som
till exempel hälsa, trygghet, utbildning
och mänskliga rättigheter.
3. EKONOMISK HÅLLBARHET – det hand-

lar om att alla ska ha råd att tillgodose
sina grundläggande behov i relation
till jordens ändliga resurser. En eko
nomiskt hållbar utveckling medför
inte negativa konsekvenser för den
ekologiska eller sociala hållbarheten.

Kunden är vår viktigaste intressent
De viktigaste intressenterna för vår verksamhet är dels de företag och organisationer som vi tecknar avtal med, dels
de försäkrade. De står – tillsammans
med våra egna medarbetare – i centrum
för vårt hållbarhetsarbete. Leverantörer
och samarbetspartners är också viktiga
intressenter som bidrar till verksamheten
och utvecklingen av vårt erbjudande.
I tabellen nedan presenteras hur vi
stämmer av vårt hållbarhetsarbete med
dessa intressentgrupper.

SÅ PRATAR VI MED VÅRA INTRESSENTER
Intressentgrupp

Forum och kanal

Frågor som diskuteras

Avtalskunder företag och organisation

Årlig kundmätning
Årligt kundevent
Kundmöten
Bolagsstämma

Nöjdhet, begriplighet och
hållbarhetsfokus
Uppföljning och utveckling av affären
Hur erbjudandet stärker avtalskundens
hållbarhetsarbete

Försäkrade

Kantar Sifo-mätning
SMS-enkät i anslutning till kontakten
med kundservice
Webbmätningar avseende upplevelsen
i digitala kanaler

Vad som är viktigt för att känna
ekonomisk trygghet
Nöjdhet
Kundupplevelse

Medarbetare

Olika mötesforum
Undersökningar
Involvering i specifika frågor
Samverkan med facket och arbets
miljökommittén

Utveckling, kompetens, anställning,
engagemang, trivsel samt arbetsmiljö

Leverantörer och samarbetspartners

Löpande uppföljning och dialog för
att säkerställa leverans och kvalitet

Kvalitet, säkerhet och effektivitet
i produktion, beställning och leverans

BLIWA HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

8

Så arbetar vi mot FN:s globala hållbarhetsmål
(Agenda 2030)

I vår verksamhet arbetar vi idag mest
aktivt för att möta 8 av FN:s 17
globala mål för hållbar utveckling.

Mål 3
Hälsa och välbefinnande
Vi investerar inte i företag som
bryter mot mänskliga rättigheter
eller företag som producerar
tobak, alkohol, pornografi eller
gambling.
Vårt erbjudande innehåller förebyggande satsningar för att i ett
tidigt skede komma till rätta med
psykisk ohälsa.
Vi vill uppnå en arbetsmiljö där
vare sig fysiska, psykiska eller
sociala situationer leder till
ohälsa.

Mål 6
Rent vatten och sanitet
Vi investerar i gröna obligationer
som finansierar projekt hos
svenska kommuner, städer och
internationella organisationer med
fokus på vattenrening, vatten
infrastruktur, avfallshantering och
vård av vatten- och naturområden.

Mål 7
Hållbar energi för alla
Vi investerar i gröna obligationer
som finansierar projekt hos
svenska kommuner, städer och
internationella organisationer med
fokus på energieffektiva fastig
heter och utveckling av förnyelsebar energi.

FOTO: HANS BERGGREN/JOHNÉR
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Mål 10
Minskad ojämlikhet
Genom att erbjuda gruppförsäk
ring med reservationsanslutning
gör vi det möjligt för fler att få
ett försäkringsskydd. Därmed
främjar vi social och ekonomisk
inkludering.

Mål 11
Hållbara städer och samhällen
Vi investerar i en fastighetsfond
som utvecklar och förvaltar
energieffektiva fastigheter som
endast använder förnyelsebar
energi och utvecklar trygga och
socialt hållbara boendemiljöer.
Försäkringar är en del av sam
hällets skyddsnät och spelar en
viktig roll i människors olika livsskeden. De bidrar till ett socialt
hållbart samhälle, men också
till ekonomisk hållbarhet för den
enskilde individen.
Vi investerar i gröna obligationer
som finansierar projekt hos
svenska kommuner, städer och
internationella organisationer med
fokus på förbättrad avfallshantering, energieffektivisering och
klimatvänlig kollektivtrafik som
minskar städers negativa miljö
påverkan.

Mål 13
Bekämpa klimatförändringarna
Vi investerar i skog som bidrar
till minskade koldioxidutsläpp.
Den svenska skogen absorberar
dubbelt så mycket koldioxid som
de totala utsläppen i Sverige.
Dessutom kan skogen användas
för att producera biobränsle och
material som kan ersätta fossila
bränslen och material.
Vi investerar i gröna obligationer
som finansierar gröna bolån hos
banker – det vill säga bolån med
ränterabatt till energieffektiva
bostäder med låg användning
av fossilbaserad energi. Även i
gröna obligationer som finansierar
användning av förnyelsebar energi
hos fastighetsbolag.

Mål 15
Ekosystem och biologisk mångfald
Vi investerar i skog som förvaltas
på ett hållbart sätt – både med
hänsyn till den biologiska mång
falden och med insikt om den
långsiktiga försörjningen av skog
som råvara. Våra skogsinvesteringar är certifierade enligt
gällande branschstandard för
hållbar skogsförvaltning.

Mål 12
Hållbar konsumtion och produktion
Vår kontorsflytt i december 2019
levde upp till högt ställda hållbarhetsmål. Inredningen har i största
möjliga mån tagits med till de nya
lokalerna, vilka byggts om mycket
sparsamt. De möbler som inte har
tagits med har sålts eller skänkts
bort. En liten del har demonterats
och källsorterats. I våra nya lokaler sorteras avfallet i 9 kategorier.
Vi påverkar kunder och konkurren
ter genom att i upphandling av
försäkringsgivare understryka
vikten av hållbarhet.
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Försäkring utifrån kundens behov
Fokusområde 1: Trygghet

Vi har kraften att göra människor
tryggare – en förmåga som
förpliktigar. I våra möten med
avtalskunder och försäkrade
strävar vi därför efter långsiktiga
relationer. Våra produkter ska svara
mot kundernas behov, och de ska
vara lätta att ta till sig.

Mötet med våra försäkrade
Vi arbetar med att utveckla mötet med
våra försäkrade och tänkbara nya kunder.
Mycket handlar om att skapa och
utveckla digitala plattformar och tjänster.
Vi arbetar också för att förenkla och
skärpa vårt sätt att prata – i ord och
i bild.
Människor tar till sig information på
olika sätt. Därför är vi noga med att jämte
det digitala fortsätta utveckla företagets
personliga service. Särskilt viktigt är
bemötandet i de utsatta situationer i livet
då man behöver använda sin försäkring.

Se till att våra kunder är rätt försäkrade
Under 2019 har vi påbörjat ett arbete
för att fler kunder ska vara rätt försäkrade. Det innebär bland annat att vi
utvecklar våra system och arbetssätt
så att kundservice kan ge rätt råd och
stöd i mötet våra försäkrade.
Kantar Sifo-mätning
I samarbete med Kantar Sifo har vi
intervjuat 1 500 svenskar om ekonomisk trygghet. Läs mer i artikeln här
intill.
Förebygga psykosocial ohälsa
Under året har allt fler av Bliwas
kunder fått tillgång till kostnadsfria
sessioner med en professionell samtalsterapeut. På så sätt kan de i ett
tidigt skede komma till rätta med
stress, oro och ångest innan det leder
till sjukskrivning.
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Efter varje samtal till kundservice får
kunden möjlighet att betygssätta upp
levelsen via sms. Snittbetyget är 4,6 av 5
(där 5 är mycket nöjd).

FOTO: CAIAIMAGE/JOHNÉR

FEM INSATSER UNDER 2019

Vi vill att människor ska känna sig trygga.
Den tanken finns alltid med oss – när
vi tar fram våra försäkringar och när vi
utvecklar våra tjänster. Tanken präglar
inte bara jobbet med våra produkter,
utan också vårt kommunikationsarbete.
Genom bra kommunikation kan vi hjälpa
den försäkrade att ta välgrundade beslut.

Skadeförebyggande stöd
vid arbetslöshet
Under 2019 slöt Bliwa avtal med
karriär- och jobbsökartjänsten Auranest. Många av de fackförbund som
har sin inkomstförsäkring hos Bliwa
har efterfrågat en möjlighet att stärka
medlemsnyttan genom den här typen
av stöd för sina medlemmar. Tjänsten
är tänkt att bli en skadeförebyggande
del av inkomstförsäkringen för alla
Bliwas inkomstförsäkringskunder.
Först ut var Säljarnas 1 september
2019. För 2020 är ambitionen att öka
användandet och mäta effekterna.
Upphandlingshandboken
Under 2019 tog vi fram ett stöd för
fackförbund som ska upphandla försäkringsgivare. Upphandlingshand
boken tar upp hur man ska gå tillväga
och vad man behöver tänka på i olika
skeden av en upphandling för att göra
arbetet mer effektivt. I den presenteras
tio tips hur man som organisation kan
utveckla sitt hållbarhetsarbete och sin
hållbarhetsrapportering.
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INBLICK

Undersökning som gett
nya insikter – många känner
ekonomisk oro

I samarbete med Kantar Sifo genomförde
vi en undersökning, där vi intervjuade
1 500 svenskar om hur de upplever sin
ekonomiska trygghet och sin livssituation
i stort. Den gav oss nya insikter om hur
vi svenskar resonerar kring ekonomisk
trygghet.
Bliwas roll allt viktigare
Enligt undersökningen lever många med
en oro inför tanken att drabbas av sjukskrivning eller arbetslöshet. Hur ska man
klara sig ekonomiskt om man blir långtidssjukskriven? Många upplever att
samhällets grundskydd inte är tillräckligt
och ser att de i högre grad själva behöver
ta ansvar för sin trygghet. Men frågan
är komplex, det är svårt att få tid och
ork att ta sig an den.
De här insikterna gör att vårt uppdrag
som försäkringsbolag specialiserat på
personförsäkringar känns mer angeläget
än någonsin. Vi kan göra skillnad. Genom
att göra det enkelt för arbetsgivare och
arbetstagarorganisationer att erbjuda bra
trygghetslösningar skapar vi möjligheter
för människor att bättra på sin ekonomiska trygghet.

Ekonomisk trygghet ökar
vår förmåga att bidra
Undersökningen bekräftar att ekonomisk
trygghet gör oss lugnare och ökar vår
känsla av tillit. Den visar också att när
vi har ekonomisk trygghet, då ökar vår
förmåga att bidra – på jobbet, i familjelivet och till samhället i stort.

47 %

är osäkra på om de ekonomiskt skulle
klara en situation där någon i hushållet
blir långtidssjukskriven.

55 %

är osäkra på om deras trygghetslösningar
verkligen fungerar som det är tänkt om
de behöver användas.

81 %

är osäkra på vilken ersättning deras
trygghetslösningar ger och under hur
lång tid.

3 FRÅGOR – CARL, FÖRSÄKRAD

”Ingen normal människa
läser det finstilta”
Carl, 38 år, vd, försäkrad
via sin arbetsgivare
1. Har du koll på ditt ekonomiska
skydd?
– Det beror på vad man menar
med koll. Vi har sjukförsäkring
via jobbet. Den vet jag att vissa
anställda har nytta av. Det är förstås bra. Men jag har inte koll på
de exakta detaljerna.
2. Känner du oro?
– Ja. Man läser mycket om hur
folk går in i väggen. Det har ju
nästan blivit en folksjukdom. Det
kan bli långa processer. Jag kan
oroa mig både för det ekonomiska
och det mänskliga. Jag är mer orolig sedan jag fått barn, nu är det
några till som är beroende av mig.

BLIWA HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

FOTO: JOHANNA NYHOLM/JOHNÉR

3. Hur kan Bliwa skapa ett mer
hållbart samhälle?
– Genom att ha bra försäkringar
med schyssta villkor som ger ett
bra skydd. Kommunikationen med
oss försäkrade är viktig. Ingen normal människa vill läsa det finstilta.
Jag har annat att göra, jag måste
laga middag.
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RESULTAT 2019

Vår ambition

Nyckeltal

Att individkunderna förstår sitt
försäkringsskydd och är rätt försäkrade

4,6 av 5

Bidra till avtalskunders
sociala hållbarhetsarbete

8,8 av 10

Upplevd service hos individkunder
i sms-enkät i anslutning till kontakten
med kundservice.

Nöjdhet hos våra största avtalskunder
och samarbetspartners.

78 %
av våra största avtalskunder och
samarbetspartners kan rekommendera
andra företag att vända sig till Bliwa
i fråga om personförsäkring.

PLANERAT ARBETE FÖR 2020

Se till att våra kunder är rätt försäkrade
För Bliwa är det viktigt att alla våra
kunder är rätt försäkrade och har rätt
kunskaper för att kunna känna sig trygga.
Under 2020 kommer vi därför att
utveckla vår kommunikation via digitala
och sociala kanaler. I kontakten med
kundservice ska individen få hjälp och
kunskaper som ökar den ekonomiska
tryggheten.
Förebygga psykosocial ohälsa
Vi ser en fortsatt oroande utveckling
inom psykosocial ohälsa. Här kan Bliwa
göra en insats för social och ekonomisk

hållbarhet genom att stötta arbetsgivaren i såväl det förebyggande arbetet som
i rehabilitering och med ekonomisk
trygghet. Under 2020 kommer vi att
utvärdera våra tjänster för att förebygga
ohälsa och utveckla arbetet ytterligare.
Utveckling av olycksfallsförsäkringen
Under 2020 kommer vi att utveckla
olycksfallsförsäkringen för att den bättre
ska uppfylla de försäkrades behov och
förväntningar.

FOTO: EVELINE JOHNSSON/JOHNÉR
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Investeringar för en hållbar värld
Fokusområde 2: Påverkan

Hur vi väljer att investera vårt
kapital har betydelse. Så för att
medverka till en mer hållbar värld
är vi noga när vi väljer fonder.
Vi investerar endast i fonder som
tar hänsyn till risker och möjlig
heter kopplade till hållbarhet.

Vi är övertygade om att ett aktivt ägar
engagemang och påverkansarbete både
skapar bäst finansiellt resultat och mest
positivt bidrag till en hållbar värld – att
investera hållbart ligger i allas långsiktiga
intresse.

FOTO: JENS LINDSTRÖM/JOHNÉR

Så arbetar vi mot de globala målen
Bliwas investeringar ska bidra till att
uppfylla FN:s globala mål för hållbar
utveckling (Agenda 2030). Läs mer
om dem på sidan 9. Prioritet ligger på
klimatmålet att begränsa den globala
temperaturökningen till max två grader.
Idag finns en stor andel av Bliwas investeringar – totalt närmare 26 procent –
i tillgångar som tydligt bidrar till en
hållbar miljö och ett hållbart klimat.
Vi undviker helt investeringar i kol
bolag och till största del investeringar
i verksamheter som producerar eller
använder andra fossila bränslen. Vi
investerar istället i bolag inom finans
sektorn, informationsteknologi och
industribolag som har låga utsläpp och
bidrar med lösningar för att minska
negativ miljöpåverkan.
Under 2019 hade Bliwa drygt 2,2 miljarder kronor investerade i 18 olika fonder. Vi investerar enbart i fonder som signerat och efterlever PRI (FN:s principer
för ansvarfulla investeringar) och som
investerar i företag som är mer hållbara
än andra likvärdiga företag. Vi investerar
i flera fonder som aktivt väljer att investera i bolag som bidrar positivt till en
hållbar utveckling för klimat och miljö.

Vi har sedan flera år investerat i gröna
obligationer som finansierar verksam
heter som bidrar positivt till klimatet
och miljön. De utgör nu 11 procent
av investeringarna. Vi investerar även
i energieffektiva fastigheter där man

Fördelningen mellan Bliwas investerade fondtyper
Skogsfonder
4%

Hedgefonder
7%

Fastighetsfonder
11 %

Aktiefonder
20 %
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Räntefonder
57 %
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3 FRÅGOR – MARIA SUÁREZ

”Det finns inga jobb
på en död planet”
Maria Suárez – hållbarhetsstrateg
på Vision. Ett fackförbund med
199 000 medlemmar som leder,
utvecklar och administrerar
välfärden. De jobbar i kommuner,
regioner, privata företag eller
kyrkan.

FOTO: MASKOT BILDBYRÅ/JOHNÉR

endast förbrukar förnyelsebar energi
och i bostadsfastigheter med inriktning
mot socialt hållbara boendemiljöer.
Miljövinster med Bliwas aktiefonder
• De medför cirka 50 % lägre koldioxid
avtryck jämfört med motsvarande
jämförelseindex.
• De producerar mindre avfall och
förbrukar mindre vatten jämfört med
motsvarande jämförelseindex.
• Bliwa har en högre andel investerat
i verksamheter som bidrar positivt till
FN:s miljö- och klimatmål än index.

Kontroll av fonder
För att kontrollera om en fond lever upp
till våra krav vad gäller etik och hållbarhet, utför vi först en negativ screening av
den. Screeningen följs upp regelbundet
under året. Av de aktie- och räntefonder
vi investerar i tillämpar mer än hälften
olika former av positiv screening vid val
av investeringar.
Om en fond inte lever upp till våra
krav på hållbarhet och etik initierar vi
en dialog med fondförvaltaren kring
deras förmåga att integrera hållbarhet
i investeringsprocessen. Om vi efter
dialogen bedömer att fonden inte kommer att kunna möta kraven så avyttras
investeringen.

1. Hur ser Vision på hållbarhet?
– Historiskt sett har vi främst
jobbat med social och ekonomisk
hållbarhet. Men det går inte längre
att bara prata om social hållbarhet,
om att folk har jobb. Det räcker
inte. Klimatförändringarna och
Agenda 2030 ställer andra krav
och vi behöver se holistiskt på
social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet. Det finns inga jobb på
en död planet – det är en tanke som
vi som fackförbund nu måste ha
med oss i vårt arbete.
2. Vilken roll spelar Bliwa som
försäkringsbolag i Visions hållbarhetsarbete?
– Inkomstförsäkringen är en av
de viktigaste anledningarna till att
våra medlemmar väljer att vara
medlemmar i Vision – vår kärna är
ett hållbart arbetsliv för medlemmarna. Att Bliwa jobbar med hållbara investeringar är betydelsefullt
– det är alltid en viktig aspekt när
vi väljer leverantörer.
3. Hur kan Vision och Bliwa
tillsammans skapa ett mer hållbart
samhälle?
– För att vara fortsatt relevanta
behöver både Vision och Bliwa rikta
in sig mot den omställning som
samhället är på väg mot. Det handlar om hållbarhet och digitalisering.
Hur vi som aktör kan skapa en bra
grund att stå på för våra medlemmar och kunder när samhället
förändras. När vi allt mer övergår
i en gig-ekonomi, hur skapar vi då
trygghet?

När man talar om val av investeringar
ur hållbarhetssynpunkt används ofta
följande två begrepp.
• Positiv screening innebär val av investeringar som både tydligt bidrar till
och drar nytta av utvecklingen mot ett
hållbart samhälle och en hållbar miljö.
• Negativ screening innebär undvikande
av investeringar i företag som bryter
mot FN:s normer och konventioner.
Vi undviker även investeringar i företag
som producerar alkohol, tobak, cannabis, pornografi, gambling och fossila
bränslen.

BLIWA HÅLLBARHETSRAPPORT 2019
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UTVÄRDERING OCH
ANALYS AV VÅRA HÅLLBARA
PLACERINGAR 2019

Under året har vi satt våra investeringar
under lupp genom att kartlägga och
analysera våra hållbara investeringar.
Analys av klimatrisker
i Bliwas portfölj
Vi har analyserat klimatrisker i våra
investeringar med hjälp av PRI:s analysverktyg, PACTA. Analysen baseras
på FN:s scenarioanalyser för klimat
förändringar – vilken omställning som
krävs för att nå FN:s klimatmål och hur
det påverkar olika typer av verksamheter. Resultatet visar att en relativt liten
andel av våra investeringar är utsatta
för väsentliga klimatrisker. Detta tack
vare att vi undviker investeringar inom
fossila bränslen samt – jämfört med
marknaden som helhet – investerar en
relativt hög andel inom förnyelsebar
energi.
Kartläggning av investeringarnas
bidrag till FN:s globala mål
Vi har kartlagt våra investeringars
bidrag till FN:s globala mål för hållbar
utveckling. Analysen baserades
delvis på en mätning genomförd av

AKTIVT PÅVERKANSARBETE
GENOM DIALOG
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Vi kräver att våra fondförvaltare har
en aktiv och regelbunden dialog med
de bolag som de investerar i, så att
de kan påverka dem att agera hållbart.
Arbetet prioteras utifrån vår bedömning av hur stora investeringens
hållbarhetsrelaterade risker är.
Vi samarbetar med Söderberg &
Partners som bland annat utvärderar
hur fondbolagen integrerar hållbarhet
vid investeringsbeslut och hur de
bedriver aktivt engagemang och påverkar bolag i en hållbar riktning.
Vi gör alltid även en egen analys och
bedömning av fondbolagens hållbar
hetsarbete, baserat på direkt dialog
med fondbolaget.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
med syfte att identifiera hållbar påverkan från samtliga aktiefonder. I kartläggningen analyserades också
påverkan på de globala målen utifrån
våra investeringar inom gröna obliga
tioner, fastigheter och skog.
Officiella ställningstagande
för hållbara investeringar
Under året har vi formellt signerat FN:s
principer för ansvarsfulla investeringar
(PRI) som sedan många år ligger till
grund för våra investeringsriktlinjer. Ett
av sex krav för medlemmar i PRI är att
bidra till finansbranschens utveckling
när det gäller hållbara investeringar.
För att möta det nämnda kravet har
Bliwa blivit medlem i Sveriges forum
för hållbara investeringar (SWESIF)
– en branschorganisation med syfte
att sprida kunskap och bidra till
samarbete.

Två exempel på hur vi påverkat
andra aktörer 2019:
Medverkan vid utformning av fond
Bliwa investerade under året i en global
kreditobligationsfond som förvaltaren
(Allianz) tog fram på Bliwas initiativ och
där Bliwa aktivt bidrog till att utforma
fondens hållbarhetsriktlinjer. Det visar
tydligt att Bliwa kan påverka förvaltare
att förbättra sitt hållbarhetsarbete,
trots att vi är en liten investerare.
Avyttring av fond med negativ
miljöpåverkan
Under slutet av 2018 inleddes en dialog med en stor internationell fond
förvaltare där Bliwa investerat i en
global kreditfond. Dialogen var ett
resultat av vår negativa screening som
visade att fonden hade innehav i ett
flertal bolag med involvering i olje
industrin med särskilt negativ påverkan
på miljö och klimat. Fondförvaltaren
ville inte ompröva sitt investerings
beslut. Under våren 2019 beslutade
vi därför att sälja hela fondinnehavet.
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INBLICK

Investeringar i skog
– viktigt för klimatet

Skogen spelar en viktig roll i arbetet med
att lösa jordens klimatproblem. Det förutsätter dock att den förvaltas på ett sätt
som värnar ekosystemet och den bio
logiska mångfalden samt fokuserar på
minskade CO2-utsläpp. Den svenska
skogen växer varje år med 120 miljoner
kubikmeter och binder drygt 140 miljoner ton koldioxid – det vill säga dubbelt
så mycket som de totala svenska utsläppen av koldioxid.
Skogsfond med höga krav på hållbarhet
Sedan 2017 investerar vi i en skogsfond
med höga krav på hållbarhet. Alla fondens
skogsfastigheter är certifierade enligt
PEFC (Programme for the Endorsement
of Forest Certification) – vilket innebär
att skogen sköts enligt de krav som ställs
för hållbart, naturvårdsanpassat skogsbruk enligt kriterier antagna inom det
europeiska skogspolitiska samarbetet
Forest Europe.

En stor del av skogen är certifierad
enligt Forest Stewardship Council (FSC)
– vars regelverk ställer ännu hårdare krav
på bevarandet av den biologiska mångfalden. Under 2019 har förvaltaren
genomfört en livscykelanalys som ana
lyserar det sammanlagda CO2-avtrycket
för den förvaltade skogen – hela vägen
från plantering till avverkning och
användningen av produkten som trädråvaran resulterat i. Resultatet visar att
skogen bidrar till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i atmosfären.
100 ton mindre CO2-utsläpp varje år
Varje miljon kronor som Bliwa investerat i
fonden bidrar till att minska CO2-utsläppen med hundra ton varje år. Det som
bidrar mest till de minskade utsläppen
är den så kallade ersättningseffekten –
det vill säga resultatet av att byta material som bidrar till stora CO2-utsläpp mot
träbaserade material. Utbyte av stål och
betong bidrar mest till minskade CO2utsläpp eftersom båda materialen bidrar
till mycket stora utsläpp.
Det finns flera exempel på material
utbyte där träd som råvara bidrar till kraftigt minskade CO2-utsläpp, till exempel

användandet av papper istället för glas,
plast och aluminiumburkar. Eller träbaserade textiler istället för bomullstextiler
som förutom stora CO2-utsläpp även
innebär stor vattenåtgång och utsläpp
av miljöfarliga kemikalier.
Goda resultat för hållbara investeringar
Vårt ökade fokus på en ansvarsfull och
hållbar kapitalförvaltning har gett goda
resultat. De flesta fonder i vår portfölj
har gett bättre avkastning än index.
Samtidigt har riktlinjerna för fonderna
– som har stark hållbarhetsprofil – skärpt
sina hållbarhetskrav.
Genom klimatsmarta investeringar
uppnår vi högre långsiktig avkastning
och lägre klimatrisker; dels risken för
skador på fysiska tillgångar från natur
katastrofer, dels risken att tillgångar
inom fossila bränslen rasar i värde vid
en hastig omställning till förnyelsebar
energi till följd av klimatförändringar.

FOTO: HANS BERGGREN/JOHNÉR
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RESULTAT 2019

Vår ambition

Nyckeltal

Bidra till FN:s globala mål för hållbar
utveckling (Agenda 2030)

50 %
lägre koldioxidavtryck än marknadsindex
för portföljens aktiefonder.

7 500 ton
per år i minskade koldioxidutsläpp
genom investeringar i skog.

26 %
av portföljen i klimatsmarta investeringar, en ökning med 2 procentenheter.

10 %
av portföljen investerat i gröna
obligationer.
En hållbar investeringsprocess

100 %
av företagsobligationsfonder och
aktiefonder använder positiv screening

100 %
av fonder som har signerat PRI.

PLANERAT ARBETE FÖR 2020

Vi kommer att fortsätta undersöka nya
hållbara investeringsmöjligheter. Bland
annat i miljö- och klimatsmarta investeringar och verksamheter med specifika
hållbarhetsmål – så kallade impact
investments.
Vi ska fortsätta utveckla uppföljningen av vår portfölj och våra fond
förvaltare mot FN:s 17 globala hållbar-

hetsmål (Agenda 2030). Detta för att
vi tydligare ska kunna utvärdera och
rapportera hur väl vi bidrar till de olika
målen.
Målet med arbetet är att minska
koldioxidavtrycket från våra investeringar
på ett sätt som påskyndar omställning
mot ett fossilfritt samhälle.

100% av företagsobligationsfonder och
aktiefonder använder positiv screening
100% av fonder som har signerat PRI.

FOTO: SUSANNE KRONHOLM/JOHNÉR
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Ett långsiktigt bolag
är ett hållbart bolag
Fokusområde 3: Stabilitet

Som försäkringsbolag har vi
långsiktighet inbyggt i vårt DNA.
Det krävs om vi ska kunna hålla
våra löften gentemot avtalskunder
och försäkrade. Samtidigt behöver
vi ständigt fortsätta att utveckla
verksamheten, så vi klarar att
möta framtidens utmaningar.

3 FRÅGOR – KARIN, FÖRSÄKRAD

”Det är lite förvirrat kring
det ekonomiska skyddet”
Karin, 29 år, IT-konsult, försäkrad
via sitt fackförbund
1. Har du koll på ditt ekonomiska
skydd?
– Nej. När jag började på mitt
nuvarande jobb blev jag försäkrad
genom dem. Men jag var också försäkrad hos min förra arbetsgivare.
Jag har också försäkring hos Bliwa
genom mitt fackförbund. Och vad
har jag egentligen för skydd som
medborgare? Det är lite förvirrat.
2. Känner du oro?
– Nej. Om jag kände oro, då
skulle jag ha bättre koll. Men jag
räknar med att jag kommer att vara
arbetsför framöver, så det känns
lugnt. En anledning att jag inte har
kollat upp hur det ligger till, är att
de är så svårt att förstå sig på. Om
det var mer lättillgängligt, då skulle
jag nog leta upp mer information
själv.
3. Hur kan Bliwa skapa ett mer
hållbart samhälle?
– Jag vet inte vad just försäkringsbolag kan göra. Men för att
skapa ett mer hållbart samhälle
behöver alla samverka – individer
och företag, stora som små.
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Vi strävar efter att skapa långsiktig
lönsamhet. Det gör vi genom sunt risk
tagande, rätt premie över tid, tillväxt,
utveckling och en effektiv verksamhet.
Den goda lönsamheten genom åren
har skapat ett finansiellt starkt företag
– ett hållbart företag.
Lönsamhet och ansvarsfullt risktagande
Ett ansvarsfullt risktagande inom kapitalförvaltnings- och försäkringsverksam
heten är en förutsättning för ekonomisk
hållbarhet och långsiktigt värdeskapande.
Som försäkringsbolag behöver vi hant
era olika sorters risktagande. Ett handlar
om hur vi hanterar våra stora investeringar – något vi behöver ta höjd för i våra
planer för långsiktig hållbarhet. En annan
risk rör frågan om hur många av våra
försäkrade som behöver få utbetalningar
från sina försäkringar.
Genom att analysera alla väsentliga
risker kan vi fatta välgrundade beslut om
vilka risker vi ska ta och hur vi minimerar
dem. Mer om det finansiella resultatet kan
du läsa om i vår årsredovisning för 2019.
Strategiskt utvecklingsarbete
För att kunna möta förändrade kund
behov och marknadsförutsättningar
genomför vi strategiskt utvecklings
arbete. Underlaget i det arbetet hämtar
vi in genom kontinuerlig omvärldsanalys
och i nära samarbete med våra kunder.
Under 2019 har vi fortsatt arbetet
med att bygga en stark grund för att
effektivisera vårt arbete och kommunicera smartare med våra kunder. Vi lanserade digitala försäkringsbesked och tog
fram ett nytt skadesystem. Satsningar
som innebär flera vinster: de underlättar
för kunden, spar tid och energi för vår
organisation och minskar vår miljöpåverkan. Vi påbörjade även ett produktutveck
lingsarbete med ambition att skapa en
bättre kundupplevelse – genom bättre
service, skadereglering och kommunikation samt effektivare hantering. Allt för
att Bliwa även fortsättningsvis ska vara
ett försäkringsbolag att räkna med.

under Hållbara investeringar. Men även
i vårt dagliga arbete försöker vi verka
för en bättre miljö.
I december 2019 flyttade vi till nya
lokaler på Kungsholmen. De tidigare
lokalerna var för små och oändamåls
enliga. I flytten har inredningen i största
möjliga mån tagits med till de nya lokal
erna, som har byggts om mycket sparsamt. De möbler som inte har tagits med
har sålts eller skänkts. En liten del har
demonterats och källsorterats.
Minskade sjuktal
Vi arbetar för att skapa en arbetsmiljö
där vare sig fysiska, psykiska eller sociala
situationer leder till ohälsa. Vi har mål för
jämställdhet. Det råder nolltolerans mot
alla former av mobbning, kränkande
särbehandling och trakasserier.
Under året har våra sjuktal minskat.
En positiv utveckling till viss del beror
på vårt proaktiva arbete, där vi sett till
att skapa en tydligare struktur och
process för arbetsmiljöarbetet.
Employee Net Promotor Score
Vi frågar regelbundet våra medarbetare
om sannolikheten för att de skulle rekommendera någon de känner att börja
arbeta på Bliwa. Måttenheten man mäter
sannolikheten med är eNPS (Employee
Net Promotor Score). Värdet kan variera
från –100 till +100 där 0 är neutralt,
20 anses bra och 50 är anmärkningsvärt bra. 2019 var Bliwas snittvärde 1.
Ett resultat som vi under 2020 hoppas
kunna förbättra genom att ta in tankar
och synpunkter från våra medarbetare.

2019 betalade Bliwa
ut 555 miljoner
kronor i ersättning
till 19 000 personer.

Hållbar flytt till Kungsholmen
Vi kan främst påverka miljön genom våra
investeringar – läs mer om det arbetet
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9 INSATSER UNDER 2019

Under 2019 har vi bland annat genomfört följande aktiviteter för att stärka
hållbarheten för våra medarbetare.
1. Ny process kring medarbetarsamtal
Vi har gått från årliga medarbetarsamtal till månadsvisa avstämningar med
fokus på styrkor och det som har gått
bra. Det skapar en tät och god dialog
mellan chef och medarbetare.
2. Ledarskapsprogram för våra chefer
Syftet är att ge cheferna insikter och
verktyg som möjliggör för dem att leda
både sig själva och sina medarbetare
genom olika typer av förändringar.
3. Digitalt verktyg för on/off-boarding
Verktyget hjälper nyanställda att
snabbt och smidigt komma in i arbetet.
Det underlättar också processerna när
en medarbetare ska sluta. Verktyget
sparar tid och skapar en gemensam
process som stärker den interna
kulturen.
4. Ny modell för temperaturmätningar
Vi har lämnat modellen med med
arbetarundersökning vartannat år.
Istället genomför vi nu veckovisa
pulsmätningar. Detta ger oss statistik
i realtid om våra medarbetares känslor
och uppfattningar om sitt arbete.
Insikter som hjälper oss att arbeta
mer proaktivt och snabbfotat i vårt
interna arbete.
5. Ny digital företagshälsa
Vi har bytt från en stor traditionell företagshälsa till en digital, datadriven och
proaktiv sådan. Det ger oss möjlighet
att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede.
Med de nya verktygen får vi också fram
bra underlag för vårt förebyggande
hälsoarbete.
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6. Utbildning om dold psykisk ohälsa
Bliwa samarbetar med Ljung &
Sjöberg kring dold psykisk ohälsa som
stress, spelberoende, medberoende
och substansberoende. Vi har utbildat
både chefer och medarbetare om dold
psykisk ohälsa. Syftet är att förebygga
men även att stödja de som brottas
med den här typen av problem.
7. Hälsoundersökning
Under året har vi genomfört en hälso
undersökning. Resultaten var över lag
bra, men de områden där vi på Bliwa
skiljer oss negativt från index är blodfetter och ångest/nedstämdhet. Vi har
därför satsat lite extra inom dessa
problemområden under hösten, bland
annat i form av föreläsningar och hälso
aktiviteter.
8. AI-utmaning
Som en del av den strategiska kompetensförsörjningen har Bliwa antagit
AI-utmaningen – utmaningen har som
mål att öka kunskapen och förståelsen
för artificiell intelligens. Alla medarbetare som vill är välkomna att delta.
9. Attraktiv arbetsgivare
I syfte att attrahera, stärka och behålla
rätt kompetens har vi under året arbetat med vårt arbetsgivarvarumärke.
Med utgångspunkt i verksamhetens
mål och behov har vi tagit fram ett
arbetsgivarerbjudande; en unik uppsättning av erbjudanden, associationer
och uppfattningar som vi vill förknippas med och som är attraktiva, sanna,
hållbara, trovärdiga och särskiljande.
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RESULTAT 2019

Vår ambition

Nyckeltal

Engagerade och välmående medarbetare

4,1 %
Sjukfrånvaron har gått ner från 4,6 %
2018.

1 (på skalan –100 till +100)
eNPS (Employee Net Promotor Score)
mäter om de anställda skulle rekommendera företaget som arbetsgivare.
Långsiktig lönsamhet

99,6 %
Totalkostnadsprocenten i koncernen
(rullande femårsperiod).

4,3 %
Kapitalavkastning i moderbolaget
(genomsnitt rullande femårsperiod)

PLANERAT ARBETE FÖR 2020

Översyn av strategin
Under 2020 ska vi se över vår strategi för
att bli ett tydligare Bliwa. Ett Bliwa med
höga hållbarhetsambitioner som identifierar utmaningar, arbetar smart, har
erbjudanden som sticker ut och möter
kundernas behov. I det arbetet behöver
alla medarbetare vara med. Tillsammans
ska vi ta fram en gemensam bild av var
vi vill vara framöver.
Produktutveckling
Vi kommer att fortsätta det genom
gripande produktutvecklingsarbetet
i syfte att effektivisera hanteringen
och flexibiliteten i produkterna och
att förbättra kundupplevelsen.
Stärka arbetsgivarvarumärket
Vi kommer att fortsätta arbetet med
att stärka vårt arbetsgivarvarumärke
– att attrahera och behålla rätt talanger
kommer att vara en avgörande konkurrensfördel framöver.

BLIWA HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

Förutsättningar för ett livslångt lärande
En fungerande kompetensförsörjning
är viktigt för att skapa tillväxt och behålla
Bliwas konkurrenskraft både gentemot
kunder och framtida medarbetare.
Under 2020 kommer vi att utveckla
vårt kompetensutvecklingsarbete för
att ge medarbetarna förutsättningar
för ett livslångt lärande.
Utveckling av kulturen
Vi kommer att jobba med att förstärka
och lyfta vår företagskultur så att den
stödjer vår vision och strategi. En del av
det arbetet handlar om ledarutveckling,
en annan om att engagera medarbetare
i vår framtida strategiska resa. Vi behöver
också säkerställa att medarbetare har
rätt förutsättningar, kompetens och
mandat.
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Under de senaste
femton åren har Bliwa
i genomsnitt haft
226 % tillväxt per år.

FOTO: VIKTOR HOLM/JOHNÉR

Hållbarhetsstyrning
Vårt hållbarhetsarbete styrs
dels utifrån principer formulerade
av FN, dels från interna strategier
och regelverk. Riktlinjerna för
arbetet beslutas av styrelsen.
Ansvaret för genomförandet
vilar hos vd.

För att kunna bidra till en hållbar omvärld
utgår Bliwas hållbarhetsarbete utifrån
FN:s internationella principer om
ansvarsfulla investeringar (PRI), FN:s
Global Compact och deras tio principer
för hållbarhet samt FN:s globala mål för
hållbar utveckling (Agenda 2030)
Intern organisation
Utöver det styrs Bliwas hållbarhetsarbete
genom vår strategiplan och interna regelverk. Vi utgår även från försiktighets
principen gällande miljörisker – läs mer
i kapitlet om investeringar för en hållbar
värld, sidorna 13–17. Hållbarhet integreras inom alla områden av Bliwas verksamhet genom våra tre fokusområden:
trygghet, påverkan och stabilitet.

Ansvarsfördelning
Styrelsen beslutar om riktlinjer för
hållbarhet och ansvarsfullt agerande
samt strategiplanen. Strategin baseras
på en analys av fokusområdena som
tar hänsyn till de risker och möjligheter
som finns inom hållbarhetsområdet.
Vd ansvarar för att genomföra strategi
planen och leder hållbarhetsarbetet.
Bliwas koordineringsansvarige för
hållbarhet, tillika ansvarig för kapital
förvaltning, stödjer arbetet genom att
samordna arbetet i en hållbarhetsgrupp.
Gruppen består bland annat av vd,
HR-chef, kommunikationschef och
marknadschef. Bliwa rapporterar årligen
externt kring resultatet av hållbarhets
arbetet.

DET HÄR STYR VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
Samtliga medarbetare har ett ansvar att följa de interna styrdokumenten.
Varje styrdokument har beredskapsansvariga och fastställs av antingen
styrelsen eller vd. De ses över minst en gång per år och vid behov.
Alla hållbarhetsområden
Riktlinjer för placeringar
Riktlinjer för hållbarhet och ansvarsfullt agerande
Social hållbarhet
HR-policy
Arbetsmiljöpolicy
Jämställdhetspolicy med jämställdhetsplan
Etiska riktlinjer
Policy för alkohol och droger
Policy för arbetsanpassning och rehabilitering
Policy mot kränkande särbehandling
Ekonomisk hållbarhet
Finansiell strategi
Riskstrategi och riktlinjer för övergripande riskhantering
Hållbar miljö
Miljöpolicy

BLIWA HÅLLBARHETSRAPPORT 2019

22

Risker
Bliwas arbete med risker kopplat till
hållbarhet utgår från vårt ramverk för
strategistyrning – särskilt arbetet med
finansiella risker men även det med
strategiska risker och affärsrisker.
Vår främsta möjlighet att påverka
risker kopplat till hållbarhet finns i våra
investeringar för en hållbar värld (läs mer
på sidan 13). Vi har bland annat identi
fierat risken för vår investeringsportfölj

i ett scenario där omställningen från
fossila bränslen till förnyelsebar energi
går snabbt – risken mappar mot risken
för att inte göra hållbara investeringar.
Vi följer också utvecklingen av EU:s
lagstiftningsarbete inom hållbarhet.
Och inom de närmsta åren kommer
vi att integrera ny lagstiftning om håll
barhetsrisker i våra befintliga interna
styrdokument.

RISKHANTERING
Risk

Potentiell påverkan

Styrdokument

Att Bliwa inte uppnår målet att vara
ett stabilt och långsiktigt hållbart
försäkringsbolag

Kraftigt försämrad finansiell ställning
Förlorad affär
Oförmåga att attrahera nya kunder
Oförmåga att behålla och attrahera
medarbetare
Oengagerade medarbetare

Strategiplan med affärsstrategi
Riskstrategi och riktlinjer för
riskhantering
HR-strategi, Arbetsmiljöpolicy,
Etiska riktlinjer

Att Bliwa inte investerar hållbart

Försämrat rykte och varumärke
Ökad finansiell risk
Ej uppnådda avkastningsmål

Riktlinjer för placering och
skuldtäckning

Att Bliwa inte förmedlar trygghet genom
försäkring utifrån kundens behov

Missnöjda kunder
Förlorad affär.
Oförmåga att attrahera nya kunder
Varumärkesförlust

Strategiplan med affärsstrategi

BLIWA HÅLLBARHETSRAPPORT 2019
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Hållbarhetsresultat

SKAPAT OCH LEVERERAT DIREKT EKONOMISKT VÄRDE
Skapat ekonomiskt värde (Tkr)

2019

2018

Premieintäkter för egen räkning inklusive
premieskatt och tilldelad återbäring

887 378

900 421

Kapitalavkastning, netto

157 932

–1 817

3 448

7 479

–603 092

–654 944

Övriga intäkter

Fördelat ekonomiskt värde (Tkr)
Försäkringsersättningar
Tilldelad återbäring, premier

–27 490

–37 037

Övriga kostnader

–90 365

–54 923

Löner, sociala avgifter, pensioner och förmåner

–153 230

–126 817

Skatter och avgifter inklusive premieskatt

–62 533

–31 401

Bibehållet ekonomiskt värde

112 048

961

Styrelse

Ledning/Chefer

Anställda
(inkl ledning/chefer)

60 %

32 %

31 %

0%

0%

16 %

MÅNGFALD INOM STYRELSE (MODERBOLAG), LEDNING OCH BLAND ANSTÄLLDA

Män varav
<30 år
30–50 år

17 %

71 %

70 %

>50 år

83 %

29 %

14 %

Kvinnor varav

40%

68%

69 %

0%

0%

14 %

30–50 år

25%

60%

54 %

>50 år

75%

40%

32 %

10

20

141

2019

2018

148

127

<30 år

Totalt antal

SJUKFRÅNVARO BLAND ANSTÄLLDA
Medeltalet anställda
Antalet anställda vid årets utgång		
Sjukfrånvaro
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141

142

4,12 %

4,65%
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GRI-index
Det här är Bliwa Livförsäkrings tredje hållbarhetsredovisning. Den senaste rapporten
gavs ut i maj 2018. Redovisningen uppfyller
kravet om hållbarhetsrapportering i Lagen
GRI Standard

(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. Hållbarhetsredovisningen har inte
granskats av revisor, därav finns ett revisorsyttrande om att vi upprättat en hållbarhets

rapport, se sidan 27. Redovisningen beskriver
koncernens hållbarhetsarbete under 2019 och
utgår från kraven i den internationella redovisningsstandarden Global Reporting Initiative.

Upplysning

Sidhänvisning

102-1 Organisationens namn

5, 25

102-2 Aktiviteter, varumärke, produkter och tjänster

5–6

102-3 Lokalisering av huvudkontoret

28

102-4 Länder där verksamhet bedrivs

5–6

102-5 Ägarstruktur och bolagsform

5–6

102-6 Marknadsnärvaro

5–6

102-7 Organisationens storlek

5–6

102-8 Information om anställda

24

Kommentar

GRI 101: Foundation 2016
STANDARDUPPLYSNINGAR
Organisationsprofil
GRI 102: General Disclosures

102-9 Organisationens leverantörskedja

Se Bliwas årsredovisning 2019

102-10 Väsentliga förändringar i organisationen och
dess leverantörskedja

Se Bliwas årsredovisning 2019

102-11 Försiktighetsprincipens tillämpning

13–17, 24

102-12 Externa stadgor, principer och initiativ

9, 13–17

102-13 Medlemskap i organisationer

13–17

102-14 Vd-ord

3

102-16 Värderingar, principer, standarder, uppförandekod
och etisk policy

18–22

Organisationsprofil
GRI 102: General Disclosures
Etik och integritet
GRI 102: General Disclosures
Styrning
GRI 102: General Disclosures

102-18 Styrningsstruktur

Se Bliwas årsredovisning 2019

Intressentdialog
GRI 102: General Disclosures

102-40 Intressentgrupper

8

102-41 Andel anställda som omfattas av
kollektiva förhandlingar

Samtliga anställda omfattas av
kollektiva förhandlingar

102-42 Identifiering och urval av intressenter

8

102-43 Metoder för samarbete med intressenter

8

102-44 Viktiga frågor som lyfts fram av intressenterna

8

102-45 Affärsenheter som inkluderas i redovisningen

24–25

102-46 Process för att fastställa redovisningsinnehåll
och avgränsningar

22–24

102-47 Frågor som identifierats som väsentliga

7

102-48 Förändringar av information

25

102-49 Förändringar i redovisningen

25

102-50 Redovisningsperiod

25

102-51 Datum för senaste redovisning

25

102-52 Redovisningscykel

25

102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen

28

102-54 Val av rapporteringsnivå

25

102-55 GRI innehållsindex

25–26

102-56 Extern granskning

27

Redovisningsprofil
GRI 102: General Disclosures
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GRI standard

Upplysning

Sidhän
visning

GRI 103: Management
Approach

103-1/2/3 Hållbarhetsstyrning

22–23

GRI 201: Economic
Performance

201-1 Skapat och levererat direkt
ekonomiskt värde

24

GRI 103: Management
Approach

103-1/2/3 Hållbarhetsstyrning

13–17,
22–23

GRI FS

FS11 Procentuell andel av förvaltat
kapital som har genomgått positiv eller
negativ screening av miljö-/sociala frågor

13–17

GRI 103: Management
Approach

103-1/2/3 Hållbarhetsstyrning

20, 22–23

Egen upplysning

Lönsamhetsmål

20

GRI 103: Management
Approach

103-1/2/3 Hållbarhetsstyrning

18–20,
22–23

GRI 505: Diversity and Equal
Opportunity

405-1 Mångfald inom styrelse, ledning
och anställda

24

GRI 103: Management
Approach

103-1/2/3 Hållbarhetsstyrning

22–23

GRI 405: Diversity and Equal
Opportunity

405-1 Mångfald inom styrelse, ledning
och anställda

22–23, 24

GRI 103: Management Approach

103-1/2/3 Hållbarhetsstyrning

22–23

GRI 406: Non-discrimination

406-1 Diskrimineringsincidenter och
vidtagna åtgärder

Kommentar

Bliwas
fokusområden

VÄSENTLIGA FRÅGOR
Ekonomi
Ekonomiska resultat
Stabilitet:
Ett långsiktigt bolag
är ett hållbart bolag

Hållbara investeringar
Påverkan:
Investeringar för en
hållbar värld

Egen upplysning: Lönsamhet
Stabilitet:
Ett långsiktigt bolag
är ett hållbart bolag

Socialt
Anställning
Stabilitet:
Ett långsiktigt bolag
är ett hållbart bolag

Mångfald och lika möjligheter
Stabilitet:
Ett långsiktigt bolag
är ett hållbart bolag

Icke-diskriminering

Ingen diskrimineringsincident under året.

Stabilitet:
Ett långsiktigt bolag
är ett hållbart bolag.

Kundintegritet
GRI 103: Management
Approach

103-1/2/3 Hållbarhetsstyrning

GRI 418: Customer Privacy

418-1 Motiverade klagomål angående
brott mot kundens integritet och
förluster av kunddata

22–23
Inget klagomål
angående brott mot
kunders integritet eller
förlust av kunddata
under året.

Stabilitet:
Ett långsiktigt bolag
är ett hållbart bolag

Egen upplysning: Kundnöjdhet
GRI 103: Management
Approach

103-1/2/3 Hållbarhetsstyrning

22–23

Egen upplysning

Kundnöjdhetsundersökning

10–12
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Trygghet:
Försäkring utifrån
kundens behov
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Revisorns yttrande
avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, org.nr 502006-6329

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019 och för att
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande
om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av
hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 3 april 2020
PwC Sweden

Morgan Sandström
Auktoriserad revisor
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Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt
Postadress: 13076, 103 02 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 18
Telefon: 08-696 22 80
info@bliwa.se
www.bliwa.se
Organisationsnummer: 502006-6329
Styrelsens säte: Stockholm
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