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Hållbarhet för oss
Sveland har jobbat med hållbarhet på olika sätt sedan en lång tid tillbaka. De senaste 
åren har vi utökat arbetet genom ett tydligt helhetsgrepp kring hållbarhet och arbetar 
aktivt för att implementera hållbarhet som en röd tråd genom hela företaget. 

Hållbart djurägande
Hållbart djurägande betyder sunt risktänk bland våra 
försäkringstagare och att deras djur kan leva tryggt och 
må bra genom hela livet. För oss på Sveland är det viktigt 
att hjälpa våra kunder till ett mer hållbart djurägande. 
Under 2020 har vi spridit kunskap genom exempelvis 
vår digitala föreläsning om beteendeproblem hos katt, 
uppskattade inlägg i våra sociala medier om hur du bäst 
tar hand om din kanin och genom den populära podden 
”Det är ingen hobby - det är en livsstil” med Selma och 
Klara Hammarström. 

Vi vill också premiera djurägare som håller sina djur 
friska, har ett sunt risktänk, förebygger skador och lever 
hållbart med sina djur. Därför har Sveland sedan flera år 
ett bonussystem som ger våra kunder rabatt på veteri-
närvårdsförsäkring för djur som är friska och inte behö-
ver gå till veterinären. 

Under 2020 tog vi ytterligare ett steg för att premiera håll-
bara kunder och lanserade certifieringen Sveland Håll-
bart stall. Sveland Hållbart stall är en stallbesiktning som 
innehåller 27 punkter och berör ämnen som säkerhet, 
motion, foder, inne- och utemiljö, återvinning, energi och 
arbetsförhållanden. De stall som uppfyller kraven har ett 
sunt risktänk och arbetar med hållbart djurägande på ett 
föredömligt sätt. Du kan läsa mer om Sveland Hållbart 
stall på sidan 4-5.

Miljömässig hållbarhet
Vår vision är ett klimatpositivt Sveland. Målet är att Sve-
land senast 2030 ska ha halverat utsläpp av växthusgaser 
jämfört med 2019 års nivå. (94 ton CO2e år 2019.) Dess-
utom siktar vi på att senast 2030 vara klimatpositiva och 
klimatkompensera våra utsläpp med 110 procent.

För att kunna uppnå vår vision arbetar vi kontinuerligt 
med att minska vår klimatpåverkan.
Under 2020 har vi bland annat minskat vår kontorsyta 
och bytt till miljömärkt el på kontoret i Lund. Vi har även 
fått en policy för inköp som tillsammans med vår miljö- 
och hållbarhetspolicy ska hjälpa verksamheten att göra 
bättre och mer hållbara val. Sveland har även arbetat en 
hel del med hur vi reser. Resor med tåg ska väljas när det 
är möjligt och vi koordinerar gärna aktiviteter så att re-
sandet blir så effektivt som möjligt. Vissa resor har helt 
eller delvis kunnat ersättas med digitala möten. 

Sedan 2019 beräknar vi våra utsläpp av växthusgaser i en-
lighet med GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol, 

Corporate Standard). Målet är som tidigare nämnts att 
halvera våra utsläpp till 2030. Svelands arbete med att 
minska utsläppen tillsammans med coronapandemin, 
som haft en stor inverkan på delar av vår verksamhet 
under året, medförde att utsläppen för 2020 halverats 
jämfört med 2019. Det är otroligt glädjande även om det 
inte är säkert att det positiva resultatet för 2020 kommer 
att kvarstå fullt ut 2021, då förhoppningsvis coronapan-
demin får ett slut och fler aktiviteter åter kan komma i 
gång igen. Det vi tar med oss i det fortsatta arbetet för att 
minska Svelands utsläpp av växthusgaser är att arbeta 
för effektivare resande och ökade möjligheter att träffas 
digitalt. 

Klimatfotavtrycket för 2020 uppgår totalt till 47 (94) ton 
CO2e och omfattar scope 1, 2 samt delar av scope 3. Ut-
släppen för 2020 motsvarar 0,741 (1,5) ton CO2e/anställd, 
vilket jämfört med andra tjänstebaserade bolag ligger på 
en låg nivå. För mätning och rapport har verktyget Our 
Impacts använts och kvalitetskontroll har genomförts  
av U&We. 

Social hållbarhet
För Sveland är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgi-
vare och att bidra till samhället på olika sätt. För att tyd-
ligt visa på vårt engagemang kring mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, anti-korruption samt miljöfrågor har Sveland 
under 2020 anslutit sig till FN Global Compact. Att både 
ha en levande dialog och kunna ställa krav på våra leve-
rantörer och samarbetspartners är viktigt för oss. Under 
2020 har arbetet med att lyfta hållbarhetsfrågor i våra 
samverkansforum intensifierats och i alla avtal som in-
gåtts eller förnyats har krav kring socialt ansvarstagande 
lyfts fram som en viktig del. Vi arbetar proaktivt med att 
uppmärksamma och undvika alla typer av intressekon-
flikter i verksamheten. Under 2020 har vi bland annat 
stärkt våra styrdokument kring korruption och mänsk-
liga rättigheter. Några brott mot mutor eller mot mänsk-
liga rättigheter har, så vitt bolaget har kännedom om, 
inte inträffat under 2020.

Under året har vi också engagerat oss i flera projekt som 
bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle för både  >>
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djur och människa. Bland annat ordnade vi ett digitalt 
”skräpplockar-event” i samband med Håll Sverige Rent-
dagen. Det var ett stort engagemang bland personalen 
och deras familjer, samt även en del kunder som valde 
att engagera sig. Vi kan även med glädje berätta att Sve-
lands samarbete med riksförbundet VOOV (Veterinär 
Omtanke Om Våldsutsatta) under året har förlängts i  
ytterligare tre år. 

VOOV arbetar för att underlätta för våldsutsatta perso-
ner att ta sig till skyddat boende, genom att tillfälligt ta 
hand om deras husdjur. Sveland ger djuren försäkrings-
skydd under tiden de bor i ett av VOOV:s jourhem och 
bidrar med ekonomiska medel för att de djur som behö-
ver ska kunna få vård. Sveland och VOOV har samarbetat 
sedan 2018.

Hållbart arbetsliv
För att kunna ge alla försäkringstagare bästa möjliga 
service och kundupplevelse är det viktigt att våra med-
arbetare trivs och mår bra på arbetet. Vi tror också att 
en kombination av distansarbete och arbete på kontoret 
kan skapa förutsättningar för en mer hållbar arbets- och 
livssituation för våra medarbetare. Därför kommer alla 
Svelands medarbetare framöver att ha möjlighet att job-
ba hemma upp till två dagar i veckan. 

Vår värdegrund med Gemenskap, Expertis och Engage-
mang är tre grundläggande hörnpelare i Svelands orga-
nisation.

Personalen på Sveland 2020
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda och vikarier, har 
under 2020 varit 59 medarbetare exkl. föräldralediga.  

Utöver tillsvidareanställda och vikarier finns en ”pool” 
med nio personer som gärna hoppar in på visstidsan-
ställning. Personalomsättning under 2020 var 4,7%. Med-
elåldern bland medarbetarna är 46 år, med en spridning 
från 20 årsåldern till upp över 60 år. Det arbetar fler kvin-
nor än män i organisationen. 

Fördelning män och kvinnor för alla anställda, samt 
fördelningen män och kvinnor på chefsnivå.

Företagskultur 
Vi arbetar med att skapa Sveriges bästa försäkringsbo-
lag för våra kunder och medarbetare. Företagskulturen 
är ett strategiskt område där vi under åren 2020-2022 
vidareutvecklar en företagskultur baserad på ansvarsta-
gande, verksamhets- & affärsfokus, goda & respektfulla 
relationer, tillit & förtroende, glädje, lust och engage-
mang. Det är viktigt för oss att kombinera det ”gamla” i 
företagskulturen med det ”nya”, då skapar vi riktigt bra 
förutsättningar för en framgångsrik framtida företags-
kultur för Sveland.

Kompetensutveckling
På Sveland har vi en egen utbildningsansvarig som ut-
vecklar utbildningskonceptet och ser till att alla våra 
medarbetare får minst 15 timmars kompetensutveck-
ling per år. Utbildningsinsatserna anpassas efter med-
arbetarna och de olika avdelningarnas behov. Vissa ut-
bildningar är dock bolagsövergripande. Exempelvis har 
både medarbetare och ombud under 2020 genomgått  
Svelands grundutbildning gällande hållbarhet. 

För att få arbeta med rådgivning kring försäkringar ska 
ett antal godkända kunskapstest ha genomförts innan 
man påbörjar sin roll som försäkringsrådgivare. Våra 
kunder kan alltid lita på att både medarbetare och om-
bud har stor kunskap och uppfyller kraven som ställs gäl-
lande försäkringsrådgivning.

Ekonomisk hållbarhet
Sveland är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket inne-
bär att vi är 100 procent kundägda. Vi vill att våra kunder/
ägare ska känna att de får prisvärda produkter och tjäns-
ter som är så hållbara som möjligt.  Vi skall inte vinstopti-
mera vår affär, utan vi skall optimera kundnyttan genom 
ett långsiktigt finansiellt ansvarstagande. Vårt existens-
berättigande ligger i våra kunders tillit och förtroende för 
oss som trovärdig aktör.

2020 har varit ett speciellt år i och med den pandemi 
som påverkat stora delar av världen. Bland annat har det 
inneburit stora svängningar på den finansiella markna-

den och en snabb omställning till fler digitala lösningar. 
Sveland har klarat årets utmaningar väl och snabbt an-
passat verksamheten till en mer digital vardag. Den nå-
got påtvingade ökningen i digitaliseringstakt har skapat 
nya möjligheter och insikt om framtida behov. En åter-
gång till ”som det var förr” kommer inte att ske utan vi på 
Sveland ser nya möjligheter att utveckla digitaliseringen 
ytterligare under de kommande åren. Det gäller allt från 
automatiserade processer och effektivare lösningar in-
ternt till nya vägar för kundkontakter och en bättre kund-
resa.

Kapitalförvaltning
Svelands placeringskapital ska ge en stabil och trygg bas 
i enlighet med de lagstadgade krav som finns på områ-
det. Kapitalet ska även ge möjlighet för affärssatsningar 
som främjar bolagets stabilitet och hållbara utveckling. 
För oss är det viktigt att våra placeringar sker på ett 
etiskt och miljömässigt försvarbart sätt. Utöver avväg-
ningen mellan avkastning och risk ska därför hållbar-
hetsaspekter beaktas. Vi prioriterar investeringar med 
hållbarhet i fokus och undviker att investera i företag 
som är involverade i kränkningar av internationella nor-
mer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor och affärsetik. 

De externa förvaltare Sveland väljer att jobba tillsam-
mans med ska ha kompetens inom hållbarhetsområdet 
och lägga tonvikten på ansvarsfulla bolag. De ska även 
har förbundit sig att följa FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar (UN PRI). Vi strävar efter att investera i fon-
der som inte placerar i bolag som är involverade i exem-
pelvis vapen och/eller krigsmateriel, fossila bränslen, 
tobak och pornografi. Vi väljer externa förvaltare som 
aktivt jobbar med hållbarhetsfrågor och gärna för en dia-
log för att påverka de företag man investerar i. 

Alla finansiella placeringar är inte alltid ”bäst i klassen” 
på alla hållbarhetsområden, men vi hoppas att våra 
investeringar via våra förvaltare ska vara en viktig del i 
att få fler företag att ställa om till en mer hållbar verk-
samhet. Delar av våra placeringar är särskilt riktade mot 
placeringar som har stort fokus på ESG (Environmental, 
Social och Governance) eller som klarar exempelvis Sva-
nens märkning för hållbara fonder.

Christine Ehrlander, hållbarhetschef

”Det är en fantastisk 
förmån att få ha med sig 

hunden på jobbet”

Alla anställda

Chefer i organisationen
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Män
21 %
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Under 2020 genomfördes totalt  
1 630 utbildningstimmar

Vår värdegrund med Gemenskap, 
Expertis och Engagemang är tre 
grundläggande hörnpelare i  
Svelands organisation.

Hållbarhetschef  Christine Ehrlander

Läs mer om Svelands hållbarhetsarbete på www.sveland.se


