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Länsförsäkringsgruppen
Årsöversikt 2012 i sammandrag
En sammanfattning av bank- och försäkringsårEt 2012 för 23 lokala länsförsäkringsbolag i samvErkan.

   Konsolideringskapitalet stärktes med 3 088 Mkr till  
35 797 (32 709) Mkr. Det försäkringstekniska resulta-
tet inom sakförsäkring ökade till 1 453 (856) Mkr. För-
bättringen förklaras av både lägre skadefrekvens och 
premiehöjningar. Totalkostnadsprocenten förbättrades 
till 96 (100) procent och kapitalavkastningen uppgick 
till 4,9 (–2,1) procent.

   Rörelseresultatet i Länsförsäkringar Bank stärktes till 
556 (385) Mkr. Resultatförbättringen förklaras av ett 
starkt räntenetto till följd av ökade affärsvolymer. Rän-
tabiliteten på eget kapital stärktes till 6,3 (4,8) procent.

   Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 128 
(297) Mkr. Resultatet var något svagare på grund av 
ökade kostnader av engångskaraktär för utveckling av 
pensionserbjudandet. Försäkringskapitalet ökade med  
11 mdr till 63 mdr.

   Länsförsäkringar Liv har fortsatt arbetet med att trygga 
spararnas pengar och placeringsportföljen har viktats 
om. Totalavkastningen uppgick till 6,1 procent inom 
traditionell försäkring. Solvensgraden har under året 
varit stabil och uppgick till 113 procent, en ökning med 
2 procentenheter.

   Länsförsäkringar AB (publ) etablerade i oktober ett 
svenskt MTN-program med en låneram om 2,5 mdr. 
MTN-programmet ger LFAB möjligheten att emittera 
obligationer i EUR och SEK med löpande och fast  
ränta på kapitalmarknaden.

2012 i korthet
sten dunér, vd länsförsäkringar ab,  
gruppens gemensamma bolag:

Länsförsäkringsgruppens resultat har utvecklats starkt under 
2012 till stor del tack vare en mer gynnsam utveckling av skade
kostnaderna och en god kapitalavkastning. Glädjande nog fort
sätter Länsförsäkringar att ligga i topp när Svenskt Kvalitets
index redovisar kundnöjdheten inom bank och försäkring. Att vi 
har nöjda kunder märks också på den kraftiga ökningen av  
affärsvolymerna inom såväl fondförsäkring som bank. Vår mark
nadsledande position inom sakförsäkring och en stabil ökning 
av premieintäkter vittnar också om styrkan i vårt varumärke. 

Den politiska och finansiella oron i Europa och USA präg
lade de finansiella marknaderna och även vår verksamhet un
der 2012. Det råder fortfarande osäkerheter kring obalanser i 
världsekonomin och dess påverkan på tillväxten. Marknadsrän
torna kommer att vara på en anmärkningsvärt låg nivå till dess 
att vi ser en lägre arbetslöshet och en stabil konjunkturupp
gång. Under tredje kvartalet vände börserna upp och riskviljan 
återvände. Det blev sammantaget ett bra börsår och en god  
kapitalavkastning i länsförsäkringsgruppen. 

Länsförsäkringar befinner sig i en spännande utveckling. 
Vårt breda erbjudande inom bank, försäkring och fastighets
förmedling skapar trygghet för våra kunder. Effektivitet och  
affärsmässighet en förutsättning för ett bra kunderbjudande. 
De totala driftskostnaderna ska fortsätta att minska och vi  
fortsätter att utveckla en bredare bank där lönsamheten stärks 
genom att fler kunder väljer fler bankprodukter. Vi genomför en 
omfattande satsning på ett starkt fondsortiment och på att bli 
företagarnas bästa tjänstepensionspartner. Inom traditionell 
livförsäkring ska vi skapa möjligheter till en bättre långsiktig 
avkastning, genom ett förändrat erbjudande anpassat till den 
omvärld och de regelverk som vi lever efter idag.



Länsförsäkringar består av 23 lokala och kundägda länsför-
säkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar 
AB. Genom respektive länsförsäkringsbolag får kunderna  
ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och fastighets-
förmedling. Agria Djurförsäkring erbjuder djur- och gröda-
försäkring och Länsförsäkringar Fastighets förmedling hel-
hetslösningar för en trygg bostadsaffär. Utgångspunkten är 
den lokala närvaron och besluts kraften. Erfarenheten visar 
att lokal besluts kraft i kom  bi nation med gemensamma musk-
ler skapar ett verkligt mervärde för kunderna. Grundläggan-
de är en långsiktig omsorg om kun dernas pengar. Det finns 
inga externa aktieägare och det är inte Länsförsäkringars 
pengar som förvaltas, utan kundernas. Detta synsätt präglar 
hela verksamheten. Läns försäkringsgruppen har nästan 3,5 
miljoner kunder och cirka 5 800 medarbetare.

Länsförsäkringar
Fondliv

Länsförsäkringar
Liv*

*Helägt dotterbolag som drivs enligt 
 ömsesidiga principer, konsolideras ej.

*Sakförsäkrings-
 verksamheten inom 
 LFAB ingår även i 
 länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringar
Bank

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling

Länsförsäkringar
Sak

23 lokala länsförsäkringsbolag

Mäklarservice

Länsförsäkringar AB

3,5 miljoner kunder

Kort om Länsförsäkringar

  långfristig kortfristig 
bolag institut rating rating

Länsförsäkringar bank Standard & Poor’s a/Stable a–1(K–1)

Länsförsäkringar bank Moody’s a2/Negative P–1

Länsförsäkringar Hypotek1) Standard & Poor’s aaa/Stable a–1+

Länsförsäkringar Hypotek1) Moody’s aaa/Stable –

Länsförsäkringar ab Standard & Poor’s a–/Stable –

Länsförsäkringar ab Moody’s a3/Negative –

Länsförsäkringar Sak Standard & Poor’s a/Stable –

Länsförsäkringar Sak Moody’s a2/Negative –

agria Djurförsäkring Standard & Poor’s a–/pi2) –

1) avser bolagets säkerställda obligationer.
2)  Pi innebär att ratingen, som saknar prognos, baseras på publik information 

som till exempel  årsredovisningar.

kreditbetyg

länsförsäkringsgrUppen

 2012 2011 2010 2009 2008

Totalt kapital 36 639 33 215 35 038 32 077 36 242

räntabilitet på eget kapital, % 8 –5 8 18 –23

sakförsäkring

Konsolideringskapital, Mkr 35 797 32 709 34 724 31 747 25 916

Konsolideringsgrad, % 182 171 190 174 146

Premieintäkt efter  
avgiven återförsäkring, Mkr 19 359 18 756 18 184 17 828 17 406

försäkringstekniskt resultat, Mkr 1 453 856 529 1 688 2 453

rörelseresultat, Mkr 3 036 –2 273 2 552 5 449 –7 511

Totalkostnadsprocent 96 100 102 96 93

länsförsäkringar ab, koncernen1) 

 2012 2011 2010 2009 2008

rörelseresultat, Mkr 822 287 536 693 –3 392

Konsolideringskapital, Mkr 15 589 14 801 10 613 8 709 7 907

balansomslutning, Mkr 290 994 253 988 173 835 157 005 130 554

räntabilitet på eget kapital, % 5 2 62) 7 –29

1) exklusive livförsäkringsverksamhet som drivs med vinstutdelningsförbud. 
2) exklusive nyemission.

länsförsäkringar sak, koncernen 

 2012 2011 2010 2009 2008

Premieintäkt efter avgiven  
återförsäkring, Mkr 4 024 4 003 3 769 3 524 3 020

försäkringstekniskt resultat, Mkr 305 159 193 460 256

rörelseresultat, Mkr 486 88 313 635 –3 108

länsförsäkringar bank, koncernen

 2012 2011 2010 2009 2008

inlåning från allmänheten, Mkr 62 396 49 610 41 590 37 365 35 090

utlåning till allmänheten, Mkr 149 942 134 011 117 910 99 582 78 564

rörelseresultat, Mkr 556 385 345 258 245

räntabilitet på eget kapital, % 6 5 5 4 4

Primärkapitalrelation, % 14 12 12 12 15

länsförsäkringar fondliv

 2012 2011 2010 2009 2008

Premieinkomst, Mkr 2) 8 714 6 518 6 345 5 794 5 009

Årets resultat, Mkr 128 297 132 20 –77

förvaltat kapital, Mkr 62 384 52 165 54 032 45 951 31 676

Solvenskvot 2,6 2,7 2,0 1,3 1,7

länsförsäkringar liv, koncernen

 2012 2011 2010 2009 2008

Premieinkomst, Mkr2) 4 319 13 048 12 893 11 879 10 722

Årets resultat, Mkr 4 977 –13 063 3 716 18 106 –30 126

Konsolidering, % 111 109 107 107 105

Solvens, % 113 111 141 137 114

2)  enligt Svensk försäkrings definition, mätt i rullande tolvmånaderstal. Premieinkomsten för 
2008–2011 avser livaffären inklusive Länsförsäkringar fondliv. Länsförsäkringar ab 
förvärvade fondlivverksamheten från Länsförsäkringar Liv i oktober 2011.

2  länsförsäkringsgruppEn



resultat
Sakförsäkringsverksamhetens tekniska 
resultat förbättrades och uppgick till  
1 453 (856) Mkr. Förbättringen förklaras 
av en lägre skadekostnadsprocent jäm-
fört med föregående år till följd av en 
lägre skadefrekvens och premiehöjningar.  
Trots att skadekostnaderna sjunkit under 
2012, har framförallt brand- och vatten-
skador inom boende och lantbruk varit 
höga. Totalkostnadsprocenten förbätt-
rades med 4 procentenheter till 96 (100) 
varav skadeprocenten uppgick till 75 (79) 
och driftskostnadsprocenten till 21 (21).  
Kapitalavkastningen uppgick till 3 271  
(–1 373) Mkr till stor del på grund av  
stigande börser och god avkastning på 

kredit- och bostadsobligationer. Rörelse-
resultatet uppgick till 3 036 (–2 273) Mkr.

marknad
Länsförsäkringar är klart marknadsledan-
de på en svagt växande sakförsäkrings-
marknad. Marknadsandelen ökade och 
uppgick till 29,4 (28,9) procent mätt i in-
betalda premier enligt Svensk försäkrings 
branschstatistik för tredje kvartalet 2012. 
Både premieintäkten och antalet försäk-
ringar har ökat under året. Styrkan ligger i 
den lokala förankringen och närheten till 
kunden samt möjligheten att erbjuda så-
väl pensionslösningar som banktjänster. 
Trenden ”bank och försäkring” fortsätter 
och alltfler banker och försäkrings bolag 
etablerar samarbete. Bankernas starka 
distributionskraft, som skapar fler möjliga 
kundmöten, driver på utvecklingen. En 
annan stark trend är kanaloberoende lös-
ningar för att möta kundens förändrade 
beteende och krav. Kunden ska i högre 
grad ha möjlighet att själv kunna hantera 
försäkringsaffärerna när tid finns och på 
det sätt som kunden själv vill via personlig 
kontakt, internet eller telefon. Etableringen 
av nya aktörer på marknaden medför pris-
press inom vissa områden. Bolagen måste 

3  sakförsäkring

   Länsförsäkringar är klart marknadsledande på en långsamt växande sak-
försäkringsmarknad. Marknadsandelen stärktes och uppgick till 29,4 
(28,9) procent tredje kvartalet 2012. 

  Det försäkringstekniska resultatet inom sakförsäkring ökade och uppgick 
till 1 453 (856) Mkr. Lägre skadefrekvens med få storskador samt pre-
miehöjningar inom bland annat lantbruk och boendeförsäkringar står för 
huvuddelen av resultatförbättringen.

  finansmarknaden präglades av stora rörelser under 2012 med sjunkande 
långa räntor och en volatil men stigande börs. OMX index steg med över 
12 procent och krediter och bostadsobligationer avkastade bra under 
året. Kapitalavkastningen ökade och uppgick till 3 271 (–1 373) Mkr.

Sakförsäkring
konkurrera med andra värden för att attra-
hera kunden, exempelvis snabb, enkel 
och smidig skadereglering, olika typer 
av finansiell och skadeförebyggande råd-
givning samt paketering baserat på varje 
kunds individuella behov. 

Länsförsäkringar är fortsatt marknads-
ledande inom villahem 39,1 (38,9) procent 
och personbil 31,1 (30,8) procent mätt i 
antal försäkringar. Inom företag behål-
ler Länsförsäkringar sin mycket starka 
position med en marknadsandel på 35,9 
(35,5) procent. Marknadstillväxten inom 
djurförsäkringar är god och flera bolag 
lyfter fram djurförsäkring som en del i ett 
helkundserbjudande. Länsförsäkringar 
behåller genom Agria Djurförsäkring sin 
marknadsledande position med en mark-
nadsandel på 57,0 (56,7) procent. Markna-
den för sjuk- och olycksfallsförsäkringar 
ökade med cirka 7 procent under året och 
marknaden för sjukvårdsförsäkringar, där 
Länsförsäkringar är marknadsledande, 
fortsätter att växa. Många företagare, fram-
för allt de mindre företagen, är måna om 
att deras medarbetare inte får långa sjuk-
skrivningsperioder utan blir friska snabbt 
efter sjukdom eller skada.

Ett område där balansen mellan offent-
lig och privat sektor flyttas i privat rikt-
ning är inom socialförsäkringen, där in-
komsttryggheten i händelse av  
arbetsskada, sjukfrånvaro eller arbetslös-
het i allt större utsträckning tryggas med 
kompletterande lösningar. 

affärsvolymer
Både premieintäkten och antalet försäk-
ringar ökade under perioden. Premiein-
täkterna ökade med 3 procent till 19 359 
(18 756) Mkr. Tillväxten på privatmark-
naden sker framförallt inom motor- och 
boendeförsäkringar, men även inom  
sjuk-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäk-
ring. Agria som driver verksamhet både 
i Sverige och internationellt har haft en 

resultatet inom sakförsäkring länsförsäkringsgruppen är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och länsförsäkringar ab-koncernen, exklusive 
fondlivbolaget och bankkoncernen. värdet och värdeförändringen av länsförsäkringsbolagens innehav av aktier i länsförsäkringar ab och förlagslån, har eliminerats. 
länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger 
länsförsäkringar ab.

sakförsäkring, länsförsäkringsgruppen
nyckeltal, mkr 2012 2011

Premieintäkt 19 359 18 756

försäkringstekniskt resultat 1 453 856

rörelseresultat 3 036 –2 273

Kapitalavkastning 3 271 –1 373

Konsoliderings kapital 35 797 32 709

Konsolideringsgrad, % 182 171

Skadeprocent 75 79

Driftskostnadsprocent 21 21

Totalkostnadsprocent 96 100
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fördelning placeringstillgångar

Övrigt
19,4%

Aktier
30,0%

Fastigheter
9,6%

Räntebärande
41,0%

Summan av placeringstillgångarna uppgick per 
2012-12-31 till 68,8 mdr.

stark tillväxt, framförallt inom hund, katt 
och smådjur i Sverige, Norge och Danmark. 
En ny hund- och kattförsäkring lansera-
des den 1 april 2012 och den, tillsammans 
med en mediestrategi med fokus på tv-
reklam, har bidragit till den starka till-
växten. I Agrias brittiska verksamhet har 
dock avvecklingen av extern underwriting 
haft negativ inverkan på affärs volymerna. 
På den starkt konkurrentutsatta markna-
den för företag- och fastighetsförsäkring-
ar fortsätter Länsförsäkringar att växa och 
behåller sin ledande position. Marknaden 
för företagsförsäkringar påverkas av låg-
konjunkturen med premier som i många 
fall styrs av företagens omsättning och 
ligger därför på relativt låga nivåer. Den 
nya modell för premiesättning där priset 
bättre anpassas till riskerna som tidigare 
införts för Kombinerad Företagsförsäk-
ring, anpassas nu succesivt för övriga 
produkter. Konkurrensen är fortsatt hård 
inom lantbruk, men Länsförsäkringar  
behåller sin ledande ställning och premie-
volymen har ökat. 

skadeutvecklingen
Skadekostnaderna har minskat till 14 543 
(14 711) Mkr, vilket motsvarar en skade-
procent på 75 (79). Skadefrekvensen inom 

boende och motorförsäkring har varit be-
tydligt lägre än i fjol och skadekostnader-
na inom boende minskade med 5 procent. 
Det är framförallt kostnaderna för vatten-
skador, som fortfarande är den största 
utgiftsposten inom boende, som sjunkit 
under 2012 medan kostnaden för brand-
skador ökade. Skaderesultatet inom lant-
bruk fortsätter att förbättrats jämfört med 
tidigare år där de vinterrelaterade skador-
na drabbade lantbruket hårt. Trots förbätt-
ringen är resultatet inte tillfredsställande 
och det är främst kostnaderna för brand- 
och vattenskador som är höga. Både den 
internt avgivna återförsäkringen och den 
internationellt mottagna återförsäkringen 
har haft låg skadebelastning med få stor-
skador. De storskador som belastat resul-

tatet negativt är stormen Sandy i oktober, 
torka på odlingar av majs och sojabönor 
i USA samt bränderna i Halmstads hamn 
och på Steglinge Gård. 

För att motverka en ogynnsam skade-
utveckling har det skadeförebyggande  
arbetet haft fortsatt högt fokus. Brand-,  
vatten- och trafikskador har blivit särskil-
da fokusområden där koncept har tagits 
fram för att stödja det skadeförebyggande 
arbe tet inom hela länsförsäkringsgrup-
pen. Länsförsäkringar lämnar råd och an-
visningar till kunder både i förebyggande 
syfte och när en skada redan har inträffat. 
I samtliga fokusområden finns även miljö-
påverkan med som en viktig bestånds-
del. Ett minskat antal bränder bidrar till 
exem pel till minskat utsläpp av koldioxid. 



5  sakförsäkring

Länsförsäkringar ställer också krav på 
skadeentreprenörernas kvalitets- och  
miljöarbete. Skadorna ska åtgärdas med 
så hög kvalitet att nya skador inte uppstår. 

kapital och placeringar
De lokala länsförsäkringsbolagen och de 
gemensamt ägda sakförsäkringsbolagen 
inom Länsförsäkringar AB strävar efter 
en stark konsolideringsnivå för att över 
tid kunna hålla en jämn premiesättning. 
Länsförsäkringar strävar efter en balans 
mellan risk och tillgängligt överskotts-
kapital och prioriterar vården av nyckel-
talen högt. I linje med placeringsstrate-
gierna placeras en andel av tillgångarna i  
räntebärande värdepapper med låg risk för  
att säkerställa åtagandena inom sakförsäk- 
ringsverksamheten. Samtidigt gör den 
starka konsolideringen att det finns ett  
betydande buffertkapital inom länsförsäk-
ringsgruppen, vilket möjliggör att en andel 
kan placeras i tillgångar med högre för-
väntad avkastning som exempelvis aktier.

Händelser efter årets utgång
På extra bolagsstämma i Länsförsäkringar 
AB den 23 januari 2013 har ägarna beslu-
tat om en nyemission på 500 Mkr, vilket 
innebär att ägarna, det vill säga länsför-
säkringsbolagen och socken- och härads-
bolagen, skjuter till kapital. Skälen för ny-
emissionen är att stärka Länsförsäkringar 
ABs finansiella grund för fortsatta sats-
ningar inom bank och försäkring. Emis-
sionen ska även stärka Länsförsäkringar 
Banks kapitalbas med syfte att möta de 
nya kapitalkraven som ställs på ledande 
svenska banker.

huvuddelen av sakförsäkringsverksamheten inom länsförsäkringsgruppen tecknas av 

de 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolagen med lokalt sakförsäkringstillstånd. 

Den affär som bedrivs av det gemensamt ägda sakförsäkringsbolaget inom länsför-

säkringar ab är hälsaförsäkringar, djurförsäkring, avgiven och mottagen återförsäkring 

samt transportförsäkring och viss ansvars-, egendoms- och motorförsäkring.



6  bank

   rörelseresultatet ökade 44 procent till 556 (385) Mkr. Det förbättrade 
resultatet förklaras av ett starkt räntenetto till följd av ökade affärsvoly-
mer inom både in- och utlåning. räntenettot ökade 20 procent till  
2 071 (1 728) Mkr och räntabiliteten stärktes och uppgick till 6,3 (4,8) 
procent. 

  Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick till 91 (48) Mkr,  
vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent.

  Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmark-
naden för åttonde gången på nio år enligt Svenskt Kvalitetsindex 
kundnöjdhets mätning. 

  affärsvolymerna ökade 13 procent till 283 (251) mdr. inlåningen  
ökade 26 procent till 62 (50) mdr. antalet kunder ökade 7 procent  
till 954 000 (889 000) och antalet bankkort ökade 13 procent till 346 
000 (306 000).

Bank

resultat och lönsamhet
Resultatet före kreditförluster ökade med 
49 procent till 647 (434) Mkr och rörelse-
resultatet ökade med 44 procent till 556 
(385) Mkr, vilket främst tack vare ökat 
räntenetto. Räntabiliteten på eget  
kapital stärktes till 6,3 (4,8) procent.

intäkter
Totalt ökade rörelseintäkterna med 24 
procent till 1 882 (1 520) Mkr till följd av 
ett ökat räntenetto. Räntenettoökningen 
om 20 procent till 2 071 (1 728) Mkr för-
klaras av ökade utlånings- och inlånings-
volymer samt förbättrade utlåningsmar-
ginaler. Placeringsmarginalen stärktes till 
1,11 (1,07) procent. Avgiften till stabili-
tetsfonden belastade räntenettot med 65 
(56) Mkr. Nettoresultat av finansi ella pos-
ter minskade till 5 (10) Mkr. Provisions-
intäkterna ökade med 4 procent till 984 

(948) Mkr främst till följd av ökade intäk-
ter för bankkort. Provisionskostnaderna 
uppgick till 1 369 (1 364) Mkr. 
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Rörelsekostnaderna ökade med 14 procent 
till 1 235 (1 086) Mkr, vilket förklaras av 

ökade kostnader av satsningar inom IT-
förvaltningen och ökade volymberoende 
kostnader. K/I-talet före kreditförluster 
stärktes till 0,66 (0,71) och K/I-talet efter 
kreditförluster stärktes till 0,70 (0,75).

kreditförluster
Kreditförlusterna är fortsatt låga och upp-
gick netto till 91 (48) Mkr, vilket mot-
svarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) 
procent. Reserverna uppgick till 325 (284) 
Mkr, vilket motsvarar en reserveringsgrad  
på oförändrat 0,21 procent. Osäkra ford-
ringar upp gick till 298 (233) Mkr och an-
delen osäkra fordringar uppgick till 0,19 
(0,17) procent. 

affärsvolymer
Affärsvolymerna ökade med 13 procent 
till 283 (251) mdr.

In låningen från småföretag uppgick 
till 7,5 mdr och småföretagsutlån ingen till 
1,6 mdr den 31 december 2012.
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marknaden

Världens ledande ekonomier befann sig
under 2012 i olika ekonomiska faser.
Under inledningen av året tillförde ECB
ytterligare en stor mängd likviditet till det
europeiska banksystemet, vilket hade en
kraftigt positiv effekt på investerarnas
riskvilja. Den europeiska konjunkturen
försvagades därefter och den statsfinan-
siella situationen i framför allt Spanien
och Italien försämrades. ECB sänkte

länsförsäkringar bank, koncernen
nyckeltal, mkr 2012 2011

inlåning från allmänheten 62 396 49 610

utlåning till allmänheten 149 942 134 011

räntenetto 2 071 1 728

rörelseresultat 556 385

räntabilitet på eget kapital, % 6,3 4,8

K/i-tal före kreditförluster 0,66 0,71



program sek mdr, nominellt
ram,  

nominellt
emitterat  

2012
emitterat  

2011
Utestående,  
2012-12-31

Utestående,  
2011-12-31

återstående 
genomsnittlig löptid 

2012-12-31, år

Svenska säkerställda benchmark 
(Hypotek) Obegränsad 22,7 11,7 58,8 53,9 2,4

Säkerställda obligationer (Hypotek) SeK 30 mdr 3,3 4,8 8,7 10,1 1,5

euro säkerställda obligationer (Hypotek) eur 4 bn 2,5 10,3 23,8 21,5 2,3

totalt säkerställda obligationer 28,5 26,8 91,3 85,5 2,3

Obligation (bank) SeK 20 bn 11,4 7,2 18,2 11,2 1,5

euro obligation (bank) eur 2 bn – – – – –

totalt icke säkerställda obligationer 11,4 7,2 18,2 11,2 1,5

inrikes certifikatprogram (bank) SeK 15 bn e/T e/T 3,1 4,7 0,4

euro certifikatprogram (bank) eur 1,5 bn e/T e/T 1,9 0 0,1

totalt certifikat e/t e/t 5,0 4,7 0,4

totalt koncernen 39,9 34,0 114,5 101,4 2,1
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under sommaren styrräntan från 1 procent 
till 0,75 procent. Något senare lanserades 
ett stödprogram för att ECB ska kunna  
genomföra villkorade köp av statsobliga-
tioner utgivna av europeiska stater med 
statsfinansiella problem, vilket framför allt
resulterade i lägre spanska och italienska
räntor. Federal Reserve, Bank of England
och Bank of Japan följde senare ECB och
lanserade även de nya stimulansprogram.
Årets senare del präglades av fokus på
USA och det amerikanska presidentvalet
och därefter flyttades fokus till lösningen
på det så kallade fiskala stupet. En positiv
trend var att den amerikanska husmark-
naden visade tydliga tecken på att börja 
återhämta sig. Kina visade tecken på att 
undvika en hårdlandning samtidigt som 
konjunkturutsikterna försämrades i det
tidigare motståndskraftiga Tyskland. Tack
vare en stabil hushållskonsumtion, fortsatt  
låg inflation och stigande inkomster hade 
den svenska ekonomin en relativt god ut-
veckling under året. En starkare krona till- 
sammans med en allt svagare europeisk 
konjunktur fick den svenska exporten att 
mattas av och även den svenska ekonomin  
påverkades av den försvagade europeiska  
konjunkturen. Försvagningen tillsammans 
med ett mycket lågt inflationstryck ledde 
till att Riksbanken vid tre tillfällen under 
året sänkte reporäntan från 1,75 procent 
till 1,00 procent. Arbetsmarknaden för-
sämrades något under andra hälften av 
2012 och arbetslösheten uppgick till 7,8 
procent vid årets slut. Läget på de finan-
siella marknaderna var under det fjärde 
kvartalet förhållandevis stabilt. Räntorna  
i USA, Tyskland och Sverige föll samman- 
taget något under kvartalet. Kreditspread-
arna för såväl den icke säkerställda som 
för den säkerställda upplåningen sjönk  
något. Den svenska bostadsprisutveckling-
en hade en fortsatt stabil utveckling.

Länsförsäkringar har Sveriges mest 
nöjda bankkunder på privatmarknaden för 
åttonde gången på nio år enligt Svenskt 
Kvalitetsindex. För åttonde året i rad har 
även Länsförsäkringar Sveriges mest  
nöjda bolånekunder på privatmarknaden.

tillväxt och kundutveckling
Affärsvolymerna ökade med 13 procent 
till 283 (251) mdr. Antalet kunder ökade 
med 7 procent till 954 000 (889 000). 

Antalet kunder med Länsförsäkringar 

som huvudbank ökade med 14 procent 
till 290 000 (255 000) och antalet produk-
ter per kund ökade till 4,8 (4,7). Bland de 
kunder som har banken som huvudbank 
är 93 (93) procent sedan tidigare försäk-
ringskunder inom Länsförsäkringar.  
Antalet bankkort ökade med 13 procent 
till 346 000 (306 000).

sparande
Inlåning från allmänheten ökade med 26 
procent till 62 (50) mdr. Marknadsandelen 
stärktes till 4,3 (3,8) procent under 2012 
och andelen av marknadstillväxten var 
drygt 10 procent enligt statistik från SCB. 
Fondvolymen ökade med 5 procent till 70 
(67) mdr, vilket främst förklaras av en  
positiv värdetillväxt.

Utlåning
Utlåning till allmänheten ökade med 12 
procent till 150 (134) mdr. Bostadsutlå-
ningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade 
med 14 procent till 101 (89) mdr. All utlå-
ning sker i Sverige och i svenska kronor. 
Marknadsandelen av hushålls- och bostads-
utlåning stärktes till 4,9 (4,6) procent un-
der 2012. Låneportföljen på 150 (134) mdr 
har en god geografisk spridning och håller 
en hög kreditkvalitet. Den består till 88 
(81) procent av hushållskrediter. Merpar-
ten av den totala portföljen, 71 (72) pro-
cent, är bostadsutlåning med säkerhet i 
villor till 80 (80) procent och i bostadsrät-
ter till 20 (20) procent. Bottenlån för lant-
bruksfastigheter ökade med 22 procent till 
16,7 (13,7) mdr och totalt ökade lantbruks-
utlåningen med 15 procent till 19,3 (16,7) 
mdr. Av lantbruksutlåningen var 86 (82) 
procent bottenlån till främst familjeägda 

lantbruk och det genomsnittliga lantbruks-
engagemanget är lågt och uppgår till 1,7 
(1,6) Mkr.

låneportfölJ, Utlåningssegment

% 2012-12-31 2011-12-31

bolån 71 72

Lantbruk 13 12

blancolån 4 4

Leasing 4 4

avbetalning 4 4

flerbostadsfastighet 3 2

Övrigt 1 2

totalt 100 100

Upplåning
Emitterade värdepapper ökade med 13 pro-
cent till 114 (101) mdr, var av säkerställda 
obligationer ökade till 91 (85) mdr. Bank-
koncernen har en låg refinansieringsrisk 
och långfristig finansiering sker främst 
på kapitalmarknaden genom Länsförsäk-
ringar Hypoteks säkerställda obligatio-
ner. Emitterade säkerställda obligationer 
uppgick till nominellt 28,5 (26,8) mdr och 
återköp uppgick till nominellt 16,0 (12,3) 
mdr. Förfallna säkerställda obligationer 
uppgick till nominellt 6,6 (7,9) mdr under  
året. Finansiering sker även genom Läns-
försäkringar Banks upplåningsprogram.  
Under året emitterades nominellt 11,4 
(7,2) mdr under MTN-programmet. 
Bankkoncernen har en väl fördelad för-
fallostruktur på upplåningen.

likviditet
Den 31 december 2012 uppgick likviditets 
reserven till nominellt 37,5 (30,5) mdr. 
Likviditetsreserven är placerad i svenska 
värdepapper med hög kreditkvalitet. Lik-
viditetsreserven består till 77 procent av 

Upplåningsprogram länsförsäkringar bankkoncernen 



8  bank

marknadsrisker. Det makroekonomiska 
läget i Sverige är avgörande för kreditris-
kerna då all utlåning är i Sverige. Mark-
nadsriskerna är främst ränterisker som 
begränsas genom snäva limiter. Verksam-
heten kännetecknas av en låg riskprofil.  
Kreditförlusterna är fortsatt låga och 
verksamhetens refinansiering har fungerat 
väl under året. Det har inte skett några be-
tydande förändringar i riskfördelningen 
jämfört med vad som angavs i årsredovis-
ningen 2011.

Händelser efter årets utgång
För att ytterligare stärka kapitalbasen 
kommer moderbolaget, Länsförsäkringar 
AB, att tillföra 335 Mkr i ett aktieägar-
tillskott senast 31 mars 2013. Tillskottet 
skulle, proforma per 31 december 2012, 
ökat bankkoncernens kärnprimärkapital-
relation med 0,7 procentenheter.

Styrelsen för Länsförsäkringar Bank 
gör för närvarande bedömningen att 
bankkoncernens kärnprimärkapitalrela-
tion bör ligga omkring 13 procent och  
totalkapitalrelation omkring 16 procent.  
I och med denna bedömning dras nuva-
rande kapitalmål, ett primärkapitalmål om 
12 procent med ett toleransintervall om 
±0,5 procentenheter, tillbaka. Styrelsen 
avser att återkomma med nytt kapitalmål 
när den slutliga utformningen av nytt ka-
pitaltäckningsregelverk är på plats.

svenska säkerställda obligationer, till 18 
procent av svenska statsobligationer, till  
4 procent av andra svenska obligationer 
och till 1 procent av tyska stadsskuld-
växlar. Likviditeten i placeringarna är  
hög och samtliga ingående värdepapper  
i likviditetsreserven är be låningsbara hos 
Riksbanken och i förekommande fall i 
ECB. Genom att utnyttja likviditetsreser-
ven kan kontrakterade åtaganden i cirka 
1,5 år mötas utan ny upplåning på kapital-
marknaden. Bankkoncernens Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) uppgick till i  
genomsnitt 248 procent under det fjärde 
kvartalet 2012.

rating

bolag institut
långfristig 
rating

kortfristig 
rating

Länsförsäkringar  
bank 

Standard & 
Poor’s

a/Stable a–1(K–1)

Länsförsäkringar  
bank 

Moody’s a2/Negative P–1

Länsförsäkringar  
Hypotek1) 

Standard & 
Poor’s

aaa/Stable a-1+

Länsförsäkringar  
Hypotek1) Moody’s aaa/Stable –

1) avser bolagets säkerställda obligationer.

Kreditbetygen är A/stable från Standard 
& Poor’s och A2/negative från Moody’s. 
Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda 
obligationer har högsta kreditbetyg, Aaa/
stable från Moody’s och AAA/stable från 
Standard & Poor’s.

kapitaltäckning
Bankkoncernen tillämpar reglerna om in-
tern riskklassificering (IRK). Den avance-
rade riskklassificeringsmetoden används 
för alla hushållsexponeringar och för  
företags- och lantbruksexponeringar upp 
till 5 Mkr. Grundläggande IRK-metod 
används för företags- och lantbruksexpo-
neringar över 5 Mkr. Schablonmetoden 
används för övriga exponeringar. Den 31 
december 2012 bestod låneportföljen till 
88 procent av retailkrediter enligt den av-
ancerade IRK-metoden. Kärnprimärka-
pitalrelationen enligt Basel II stärktes till 
13,1 (11,5) procent. Kapitalbasen stärktes 
till 7 546 (6 686) Mkr och kapitaltäck-
ningsgraden enligt Basel II stärktes till 
15,6 (14,0) procent. Primärkapitalet, netto 
uppgick till 6 612 (5 747) Mkr och primär-
kapitalrelationen enligt Basel II stärktes 
till 13,7 (12,1) procent.

ränterisk
En höjning av marknadsräntorna med en 
procentenhet skulle den 31 december 2012 
ha medfört en ökning av värdet på ränte-
bärande tillgångar och skulder, inklusive 
derivat, med 70 (33) Mkr.

risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen och moderbolaget är expone-
rade mot ett antal risker, som främst be-
står av kreditrisker, likviditetsrisker och 



Liv- och pensionsförsäkring
till exempel minskat med två tredjedelar 
jämfört med situationen före senaste upp-
handlingen. Inför den kommande upp-
handlingen under våren 2013 kommer fem 
försäkringsbolag att väljas ut inom var-
dera fondförsäkring och traditionell pen-
sionsförsäkring. Även i denna upphand-
ling ställs krav på sänkta avgifter och en 
ökad tydlighet kring hur avgifterna be-
lastar sparandet och påverkar sparandets 
utveckling. 

Länsförsäkringar fokuserar inom liv- 
och pensionsförsäkringsområdet på tjäns-
tepension inklusive kryssmarknad för 
avtalspension och privatmarknad och er-
bjuder förvaltning med garanti respektive 
fondförvaltning. Kunder som fram till 
och med oktober 2011 sparade i traditio-
nell förvaltning kan fortsätta med det men 
ingen nyförsäljning sker med den förvalt-
ningsformen. 

förvaltat kapital

Fond-
förvaltning 
62 mdr

Traditionell 
förvaltning
122 mdr

bakgrund

Under de senaste 20 åren har de svenska 
pensionssystemen förändrats i grunden. 
Ansvaret för pensionen har successivt 
flyttats över från stat och arbetsgivare 
till den enskilde individen. Hur hög den 
framtida pensionen kommer att bli, beror 
på hur väl man som individ lyckas för-
valta de pengar som sätts av till pension. 
Allt fler upplever sparandet som komplext 
och svårt att överblicka. Lösningar som 
baserats på löften om hur stor pensionen 
ska bli har inom allt fler områden ersatts 
av lösningar som istället baseras på att en 
viss premie sätts av varje år. Samtidigt 
är pensionssparandet viktigare än någon-
sin, eftersom gapet mellan lön och allmän 
pension successivt ökar och kommer att 
vara stort för allt fler svenskar. Särskilt 
viktigt är pensionssparandet för småföre-
tagare, som saknar den avtalspension som 
anställda på arbetsplatser med kollektiv-
avtal får via anställningen. 

Länsförsäkringar genomför en omfat-
tande satsning på tjänstepensionsmark-
naden. Grundläggande för satsningen är 
att det finns ett starkt ökat behov av att på 

olika sätt bättra på pensionen. Länsför-
säkringar ska bistå kunden med indivi-
duella råd hela vägen, för ett bättre spa-
rande. 

marknaden
Pensionsmarknaden växer fortfarande, 
även om tillväxttakten är lägre än tidigare. 
Den individstyrda kollektivavtalade pen-
sionsmarknaden befinner sig dock i snabb 
tillväxt. Det finns också ett generellt ökat 
behov av egna kompletteringar vid sidan 
av allmän pension och den pension man 
får via sin anställning. 

Vid sidan av de stora upphandlingar-
na för kollektivavtalade tjänstepensioner 
upphandlas affärer via oberoende försäk-
ringsförmedlare. Drivkrafterna bakom 
detta är dels att möta konkurrensen från 
kollektivavtalens lösningar, dels ett kon-
kurrensmedel förmedlare emellan. Den 
som lyckas pressa leverantören bäst vin-
ner kundrelationen.

Upphandlingarna pressar priser och 
villkor, vilket i sin tur medför minskade 
marginaler per produkt. Intäkterna på en 
avtalsförsäkring inom ITP-området har 
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resultat och lönsamhet

Resultatet för Fondliv uppgick till 128 
(297) Mkr. Det något svagare resultatet 
förklaras främst av ökade kostnader för 
utveckling av pensionserbjudandet. 2011 
redovisade bolaget även en skatteeffekt av 
engångskaraktär som påverkade resultatet 
positivt med 101 Mkr.

marknad 
Nyförsäljningen på livförsäkringsmark-
naden har minskat kraftigt under året.  
Orsaken är att Investeringssparkonto, ISK, 
infördes vid årsskiftet som ett alternativ 
till kapitalförsäkringar, vilket har påverkat  
många fondförsäkringsbolag som varit 
aktiva på marknaden för kapitalplace-
ringar. Länsförsäkringar, som har fokus 
på tjänstepensioner, har endast påverkats 
marginellt av den stora förskjutningen 
som skett från kapitalförsäkring till ISK. 

affärsvolymer 
Försäkringskapitalet ökade med 10,7 mdr 
och uppgick till 62,8 mdr. Förbättringen 
förklaras främst av ökat premie- och kapi-
talinflöde från nya kunder och en positiv 
värdeutveckling av försäkringskapitalet.

Den totala premieinkomsten ökade till 
8 714 (6 518) Mkr. Produktområdet tjänste-
pension svarade för 80 procent, Avtals-
pension stod för 6 procent och Kapitalför-
säkring för 6 procent av inbetald premie. 
Inflyttat kapital stärkte premieinkomsten 
med 2 342 mkr.

Inom delmarknaden ej kollektivavta-
lad tjänstepension uppgick försäljningen  
till 7 252 (7 488) Mkr vilket är något lägre 
än föregående år. Länsförsäkringar säljer 
sina fondförsäkringslösningar både via 
egen säljkår (inklusive franchisetagare)  
och försäkringsförmedlare. De egna sälj-
kanalerna har haft en positiv utveckling 
jämfört med föregående år och ökat med 
18 procent.

fondförvaltning
Länsförsäkringars fondutbud består av 30 
fonder med eget varumärke och cirka 45 
externa fonder. Fonderna med eget varu-
märke finns inom Länsförsäkringars eget 
fondbolag och förvaltas av utvalda ex-
terna förvaltare. Tillsammans med de ex-
terna fonderna som valts för att de pres-

terat bra jämfört med liknande fonder på 
marknaden, erbjuds spararna ett utbud 
med både bredd och djup. Fondförvaltning 
är numera Länsförsäkringars förstahands-
alternativ och sedan den traditionella för-
valtningen stängdes för nyteckning har 
erbjudandet kompletterats med fonder 
som har liknande inriktning och risknivå 
som den inom traditionell förvaltning.  
I februari tog vi in tre nya fonder som kan 
användas som byggstenar för att skapa ett 
motsvarande förvaltningsalternativ. Dessa 
fonder är Standard Life GARS, Lynx  
Dynamic och Enter Return. Under april 
lanserades fonderna GAM Star China, JP 
Morgan Brazil, JP Morgan US Small och 
Cap Growth Enter Sverige och i novem-
ber lade vi till fonden JP Morgan Africa. 
Dessa fem fonder fyller antingen katego-
rier som saknades i Länsförsäkringars 
fondutbud eller så kompletterar de sorti-
mentet för att ge fler valmöjligheter inom 
en kategori. 

garantiförvaltning
Garantiförvaltning är vårt alternativ till 
nya kunder som efterfrågar en garanti i 
sitt sparande och som har ett behov av att 
veta den lägsta nivån på sina framtida ut-
betalningar. Garantin innebär ”pengarna-
tillbaka” vid utbetalningstidpunkten om 
kunden sparar i minst 10 år. Kunden är då 
garanterad att få tillbaka de inbetalningar 
som gått till sparandet med möjlighet till 
ytterligare avkastning. Tillgångarna i ga-
rantiförvaltningen fördelas mellan aktie- 
och ränteplaceringar där räntedelen alltid 
ska vara minst 40 procent och aktiedelen 
kan gå ner till noll. Förvaltningen sköts av 
kapitalförvaltningsenheten inom Länsför-
säkringar AB.

risker och riskhantering
Länsförsäkringar Fondliv bedriver fond- 
och livförsäkringsrörelse och erbjuder 
sparande i fondförsäkring och i garanti-
förvaltning. Fondförsäkring innebär att 
kunden själv väljer placeringsinriktning 
och risknivå och därmed själv äger de ris-
ker som placeringsvalet medför. Ett av 
de viktigaste målen för Länsförsäkringar 
Fondliv är att säkerställa att bolaget er-

Fondförsäkring

   resultatet för fondlivbolaget uppgick till 128 (297) Mkr. Det något  
svagare resultatet förklaras av ökade kostnader, främst av engångs-
karaktär för utveckling av pensions erbjudandet samt en positiv skatte-
effekt på 101 Mkr 2011. 

   försäkringskapitalet ökade med 10,7 mdr och uppgick till 62,8 mdr.  
förbättringen förklaras främst av ökat premie- och kapitalinflöde från 
nya kunder. 

   Länsförsäkringar behåller sin position som tredje största fondförsäk-
ringsbolaget på svenska marknaden. 

  De flesta av fondlivbolagets fonder utvecklades positivt under året.  
Över hälften av fonderna steg med över 10 procent. aktiefonder  
med placering i Sverige, europa och på tillväxtmarknader och räntefon-
der med tonvikt på krediter och bostadsobligationer utvecklades bäst.

10  fonDförsäkring

länsförsäkringar fondliv

nyckeltal, mkr
 

2012 2011

Premieinkomst 8 714 6 518

Årets resultat 128 297

förvaltat kapital 62 384 52 165

Solvenskvot 2,7 2,7

balansomslutning 65 505 54 090
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bjuder fonder som levererar en så god av-
kastning som möjligt. Garantiförvaltning 
innebär att kunden har en garanterad del  
i sitt sparande och att bolaget ansvarar för 
placerings inriktningen med mål att ge en 
rimlig avkastning med en kontrollerad risk- 
nivå. Bolaget ansvarar också för övriga 
risker i verksamheten och styrningen av 
risk tagandet är en integrerad del i verk-
samhetsstyrningen.



resultat och lönsamhet

Resultatet i Länsförsäkringar Livkoncernen 
uppgick under 2012 till 4 977 (–13 063) 
Mkr. 2012 års positiva resultat beror till 
största delen på en positiv kapitalavkast-
ning. Kapitalavkastningen i traditionell 
förvaltning uppgick till 6,1 (6,5) procent. 
Avkastningen påverkades positivt av en 
hög andel ränteplaceringar med långa löp-
tider. Räntebärande placeringar i form av 
företagskrediter och bostadsobligationer 
har avkastat bra under hela året och varit 
bidragande till totalavkastningen. Även 
avkastningen på alternativa investeringar 
har bidragit trots att andelen i portföljen 
varit låg.

Marknadsräntan som under 2011 på-
verkade resultatet negativ föll något un-
der 2012 men påverkan på resultatet var 

relativt sett liten. Utvecklingen av långa 
marknadsräntor påverkar resultatet i 
livförsäkringsbolag genom att skulden 
till försäkringstagarna diskonteras med 
marknadsräntan. En fallande ränta inne-
bär därför att skulden ökar. Under 2012 
har fallande räntor matchats mot en posi-
tiv kapitalavkastning i Länsförsäkringar 
Liv. Detta har varit en medveten strategi, 
där placeringsportföljen tidigt matchades 
mot skulden för att på så vis minska ris-
ken vid fallande räntor. Strategin har varit 
framgångsrik och gett de resultat som för-
väntats utifrån de räntor som varit under 
2012. Den sammanlagda premieinkom-
sten i Länsförsäk ringar Liv (koncernen) 
uppgick till 4 319 (6 178) Mkr, en minsk-
ning med 30 procent. Minskningen beror 
på det nyförsäljningsstopp som infördes 
2011. Premier har dock fortsatt betalats in 
för pågående försäkringar. 

finansiell situation
Oron på de finansiella marknaderna har 
fortsatt under 2012 och skuldkrisen i  
Europa har varit i fokus. Under våren och 
början av sommaren minskade riskviljan 
varpå placerarna sökte sig till säkra pap-
per såsom svenska statsobligationer. Den 
svenska långa räntan föll till historiskt 
låga nivåer. I början av juni meddelade 
Finansinspektionen att man avsåg att in-
föra ett golv för diskonteringsräntan för 

Livförsäkringsbolag. Efter beslutet steg 
den långa svenska räntan kraftigt men 
från mycket låga nivåer. Under sommaren 
och hösten har räntan varit fortsatt volatil 
men på låga nivåer. Länsförsäkringar Liv 
har under 2012 arbetat aktivt med att stärka 
solvensen och med att minska risken för 
att solvensen faller. Bland annat har place-
ringsportföljen matchats mot skulderna så 
att bolagets solvens skyddats från effekter 
av fallande räntor.

nyckeltal i traditionell förvaltning
Solvensgraden är ett mått som visar vär-
det värdet av bolagets totala tillgångar 
jämfört med de garanterade åtagandena 
till kunderna. Eftersom solvens är ett av 
bolagets viktigaste finansiella restriktio-
ner blir solvensgraden vid lägre nivåer ett 
mått på den långsiktiga återbetalnings-
potentialen. Måttet speglar en situation 
där hela det garanterade kapitalet betalas 
ut på en dag. Per den sista december upp-
gick solvensgraden till 113 (111) procent. 
Kapital basen, solvensöverskottet, upp-
gick vid utgången av 2012 till 14 mdr en 
förstärkning med 27 procent under året. 
Samtidigt uppgick kapitalkravet till 4,5 
mdr, vilket ger en solvenskvot på 3,1 (2,4). 
Förstärkningen av kapitalbasen beror på 
bolagets positiva resultat under 2012 som 
minskats med utbetalat överskott.

traditionell förvaltning
Placeringar sker normalt i räntebärande 
värdepapper och aktier samt fastigheter 
och alternativa investeringar. I Länsför-
säkringar Liv har andelen aktier, fastig-
heter samt alternativa investeringar succe-
sivt minskats till fördel för långfristiga 
räntebärande placeringar. Per den sista 
december 2012 var fördelningen i port-
följen 2 procent aktier, 92 procent ränte-
bärande värdepapper, 2 procent fastighe-
ter och 4 procent alternativa investeringar. 
Avkastningen under 2012 var för de olika 
tillgångslagen, aktier 1,4 (–7,6) procent, 
ränte bärande värdepapper 6,2 (11,2) pro-
cent, fastigheter 5,1 (5,7) procent och 
alter nativa investeringar 14,2 (0,5) procent. 

Försäkringskapitalet i traditionell för-
valtning ska på sikt växa minst i nivå med 

Traditionell livförsäkring

   Länsförsäkringar Liv har under 2012 fortsatt arbetet med att trygga 
spararnas pengar och placeringsportföljen har viktats om. andelen  
räntebärande placeringar har succesivt ökat i takt med att aktier och 
fastigheter har avyttrats. 

   Solvens graden har under året varit stabil och låg per den 31 december 
2012 på 113 procent vilket är en ökning med 2 procentenheter.

   Konsolideringen förbättrades främst till följd av positiv kapitalavkast-
ning och låg per den 31 december 2012 på 111 procent. Återbärings-
räntan har under 2012 varit 0 procent.

   Totalavkastningen i den traditionella förvaltningen uppgick till 6,1  
(6,5) procent, framförallt till följd av god avkastning på företags krediter 
och bostadsobligationer.

12  traDitionEll livförsäkring

länsförsäkringar liv

nyckeltal, mkr
 

2012 2011

Premieinkomst, netto 4 319 6 178

Kapitalavkastning, netto 7 764 4 527

resultat efter skatt 4 977 –13 063

Placeringstillgångar trad 109 490 108 649

Placeringstillgångar Nya Världen 12 888 12 564

balansomslutning 135 036 129 003

Solvens, % 113 111

Konsolidering, % 111 109

avkastning Nya Världen, % 12,2 –3,8

Totalavkastning traditionell 
livförsäkring, % 6,1 6,5
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garanterad ränta. Därutöver kan kunden 
få återbäring om totalavkastningen är 
bra över tid. Långsiktigt finns en direkt 
koppling mellan bra totalavkastning och 
förmåga att ge kunderna hög återbärings-
ränta. Sedan Länsförsäkringar startade 
med traditionell livförsäkringsverksam-
het 1985 har den genomsnittliga återbä-
ringsräntan varit 8,3 procent. Under 2012 
har återbäringsräntan varit 0 procent, en 
försiktig strategi i syfte att säkerställa 
konsolidieringen och framtida återbäring. 
Konsolidieringen har under 2012 förbätt-
rats tack vare en god kapitalavkastning. 
kapitalavkastningen uppgick per den 31 
december 2012 till 6,1 procent.

Konsolideringsgraden uppgick per den 
31 december till 111 (109) procent. Mått-
tet beskriver marknadsvärdet på bolagets 
tillgångar i relation till de garanterade 
åtagan dena och den preliminärt fördelade 
återbäringen. Skuldtäckningsgraden upp-
gick för privatpersoner till 112 (107) pro-
cent och för tjänstepensioner till 112 (107) 
procent. 

nya världenförvaltning
I förvaltningsformen Nya Världen förval-
tas spararnas pengar i aktier och ränte-
bärande placeringar. Normalt placeras 70 
procent av kapitalet i aktier och resterande 
del i räntebärande. I Nya Världen har spa-

rarna en garanti att efter 5 år eller vid döds-
fall få tillbaka insatta pengar efter avdrag 
för avgifter och skatt. Avkastningen i 
Nya Världen var 12,2 procent under 2012. 
Marknadsvärdet i Nya Världen uppgick 
till 13 mdr.

risker och riskhantering
Ett av de viktigaste målen för Länsförsäk-
ringar Liv är att säkerställa att bolaget 
med marginal kan infria sina garanterade 
åtaganden till kunderna. Styrningen av 
risktagandet är därför en integrerad del i 
verksamhetsstyrningen och har som mål 
att nå en betryggande avvägning mellan 
förutsättningar för avkastning och risk-
nivå. Under 2012 har oron på de finan-
siella marknaderna varit fortsatt stor med 
historiskt låga räntor i Sverige. Tack vare 
att Länsförsäkringar Liv redan 2011 vid-
tog åtgärder för att anpassa risknivån i 
bolaget till den nya omvärldssituationen 
har bolaget haft en stabil solvensgrad un-
der hela 2012, trots fortsatta variationer i 
räntan. Under 2012 har Länsförsäkringar 
Liv fullföljt de åtgärder för riskreduktion 
som inleddes under 2011 och riskerna i 
placeringsportföljen har minskats ytterli-
gare bland annat genom längre durationer 
i ränteplaceringarna samt minskad expo-
nering mot fastigheter och aktier.
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Verksamheten bedrivs i franchiseform där 
länsförsäkringsbolaget är franchisegivare 
för den lokala bobutiken. Det här inne-
bär även att Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling skiljer sig från rikstäckande 
fastig hetsmäklarkedjor genom att alltid 
vara lokalt förankrat.

Under perioden december 2011 till  
december 2012 såldes 4 960 villor, 7 490 
bostadsrätter och 784 fritidshus. Värdet 
på försäljningarna uppgick till 20 mdr.  

Försäljningen av villor och fritidshus  
resulterade under perioden i bottenlån i 
Länsförsäkringars bolåneinstitut på 2 mdr 
fördelat på 1 323 affärer. Marknadsande-
len uppgår till 8,7 procent. 

Fastighetsförmedling

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
har 150 bobutiker runt om i landet, varav 
7 öppnade under 2012. Den starka tillväx-
ten har fört upp Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling till positionen som landets 
tredje största aktör.

Fastighetsförmedlingen är en integre-
rad del av det lokala länsförsäkringsbola-
gets helhetserbjudande. Målet är alltid att 
bidra till mer än bara förmedling och för-
säljning av bostäder.

Länsförsäkringsbolagen kan genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
erbjuda en helhet för en trygg bostadsaffär; fastighetsförmedling, bank och 
försäkring samlat på ett ställe. Fastighetsförmedlingen är ett viktigt kund
möte även för försäljning av bolån och försäkring.

antal sålda villor ocH fritidsHUs 
september 2011–september 2012

SkandiaMäklarna
2 744

Husman 
& Hagberg 1 781

Bjurfors 
1 522

Mäklar-
ringen 1 270

Länsförsäkringar
Fastighets-

förmedling 5 744

Övriga mäklare 
och privat 22 479

Mäklarhuset
3 514

Fastighetsbyrån
15 702

Svensk 
Fastighets-
förmedling

10 915
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värdet av försälJningar, villor ocH fritidsHUs september 2011–september 2012, mkr
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Mäklar-
ringen 1,9%

Länsförsäkringar
Fastighets-
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Övriga mäklare 
och privat 34,3%
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resultat- och balansräkningar

sakförsäkring, länsförsäkringsgrUppen1)

resultaträkning, mkr 2012 2011

Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring 19 359 18 756

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 655 801

försäkringsersättningar, 
efter avgiven återförsäkring –14 543 –14 711

Driftskostnader –4 020 –4 088

Övriga tekniska intäkter/kostnader 2 98

skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 
före delägarrabatter 1 453 856

Återbäring och rabatter –468 –449

skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
efter delägarrabatter 984 407

Total kapitalavkastning 3 271 –1 373

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen –690 –909

Övriga icke-tekniska kostnader –530 –399

rörelseresUltat 3 036 –2 273

balansräkning, mkr 2012-12-31 2011-12-31

tillgångar

aktier och andelar 33 609 31 537

Obligationer och  
andra räntebärande värdepapper 27 202 27 105

Övriga placeringstillgångar 6 915 6 790

summa placeringstillgångar 68 785 65 432

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 6 728 6 380

fordringar och andra tillgångar 4 578 5 599

Kassa och bank 5 947 6 314

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 949 770

sUmma tillgångar 87 718 84 494

eget kapital,  
avsättningar ocH skUlder

eget kapital 28 970 26 011

försäkringstekniska avsättningar  
(före avgiven återförsäkring) 44 745 44 784

andra avsättningar och skulder 11 653 11 423

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 349 2 277

sUmma eget kapital,  
avsättningar ocH skUlder 87 718 84 494

1  Länsförsäkringsgruppens resultat inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23 
länsför säk ringsbolagen och Länsförsäkringar ab-koncernen, exklusive liv- och bankkon-
cernerna. Mellan havanden mellan länsförsäk ringsbolagen och Länsförsäkringar ab har 
eliminerats. Värdet och värdeförändringen av länsförsäkringsbolagens innehav av aktier i 
Länsför säkringar ab och förlagslån, har eliminerats. Länsförsäkringsgruppen är varken 
i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga 
länsförsäkrings bolag som tillsammans äger Länsförsäkringar ab.

De 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar ab- koncernen tillämpar godkända inter-
nationella redovisningsstandarder (ifrS).

Länsförsäkringsbolagens positiva resultateffekt relaterad till bank- och fondlivverksamheten 
är exkluderad i detta rörelseresultat eftersom hela värdeförändringen på Länsförsäkringar ab-
aktien eliminerats i gruppredovisningen.

länsförsäkringar ab, koncernen

resultaträkning, mkr 2012 2011

Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring 4 043 4 006

räntenetto 2 151 1 782

Kapitalavkastning, netto 59 –37

Övriga rörelseintäkter 8 621 3 299

summa rörelseintäkter 14 874 9 050

försäkringsersättningar,  
efter avgiven återförsäkring –2 697 –2 862

Övriga kostnader –11 356 –5 901

summa kostnader –14 053 –8 763

rörelseresUltat 822 287

Skatt –136 –78

årets resUltat 685 209

Årets omräkningsdifferenser  
från utländsk verksamhet –2 –2

Årets omvärdering av rörelsefastigheter 49 51

Årets förändring i verkligt värde  
på finansiella tillgångar som kan säljas –58 167

Skatt hänförlig till komponenter  
avseende övrigt totalresultat 39 –57

årets totalresUltat 714 368

balansräkning, mkr 2012-12-31 2011-12-31

tillgångar

Goodwill 710  712

andra immateriella tillgångar 3 952 4 066

Materiella tillgångar 92 105

rörelsefastigheter 2 437 2 445

aktier i Länsförsäkringar Liv försäkrings ab 308 408

aktier och andelar i intresseföretag 24 24

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 6 731 6 385

utlåning 149 942 134 011

finansiella tillgångar 116 002 95 930

Övriga tillgångar 10 796 9 137

sUmma tillgångar 290 994 253 223

eget kapital,  
avsättningar ocH skUlder

eget kapital 13 913 13 199

efterställda skulder 900 900

avsättning livförsäkring för vilka försäkringstagaren 
står placeringsrisken inom fondförsäkring 62 390 52 168

försäkringstekniska avsättningar 20 773 20 369

emitterade värdepapper 115 476 100 391

inlåning från allmänheten 61 901 49 323

finansiella skulder 6 350 8 513

Övriga skulder 9 291 8 360

sUmma eget kapital,  
avsättningar ocH skUlder 290 994 253 223
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länsförsäkringar bank, koncernen

resultaträkning, mkr 2012 2011

räntenetto 2 071  1 728 

Provisionsnetto –385 –416 

Nettoresultat av finansiella poster 5  10 

Övriga rörelseintäkter 191  198 

summa rörelseintäkter 1 882  1 520 

Personalkostnader –396 –351 

allmänna administrationskostnader –737 –652 

Övriga rörelsekostnader –102 –83 

rörelsekostnader –1 235 –1 086 

resultat före kreditförluster 647  434 

Kreditförluster, netto –91 –48 

rörelseresUltat 556  385 

Skatt –123 –88 

årets resUltat 433  298 

balansräkning, mkr 2012-12-31 2011-12-31

tillgångar

belåningsbara statsskuldväxlar 5 222  8 341 

utlåning till kreditinstitut 2 853  1 706 

utlåning till allmänheten 149 942  134 011 

Obligationer och andra  
räntebärande värdepapper 32 685  20 628 

immateriella tillgångar 446  439 

Materiella tillgångar 9  10 

Övriga tillgångsposter 6 002  4 921 

sUmma tillgångar 197 159  170 056 

eget kapital ocH skUlder

Skulder till kreditinstitut 1 063 2 192 

in- och upplåning från allmänheten 62 396 49 610 

emitterade värdepapper 114 263 101 279 

efterställda skulder 1 490 1 490 

Övriga skuldposter 10 775 9 153 

eget kapital 7 172 6 332 

sUmma eget kapital ocH skUlder 197 159 170 056 

länsförsäkringar fondliv

resultaträkning, mkr 2012 2011

Premieinkomst, brutto 20 20

Premie för avgiven återförsäkring –1 –1

premieinkomst, netto 19 18

avgifter från finansiella avtal 431 397

Kapitalavkastning, netto 4 744 –6 148

utbetalda försäkringsersättningar –19 –10

försäkringstekniska avsättningar –4 542 6 383

Driftkostnader –731 –602

andra tekniska intäkter och kostnader 431 381

försäkringsrörelsens tekniska resultat 333 419

Övriga intäkter och kostnader –1 –8

Skatter –205 -114 

årets resUltat 128 297

balansräkning, mkr 2012-12-31 2011-12-31

tillgångar

Placeringstillgångar 62 982 52 217

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 4 4

fordringar 1 528 934

Övriga tillgångar, kassa och bank 14 6

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 977 929

sUmma tillgångar 65 505 54 090

eget kapital ocH skUlder

eget Kapital 1 835 1 420

försäkringstekniska avsättningar 63 006 52 225

avsättning för andra risker och kostnader 0 29

Depåer från återförsäkrade 4 4

Övriga skulder 646 410

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 2

sUmma eget kapital ocH skUlder 65 505 54 090



länsförsäkringar liv, koncernen

resultaträkning, mkr 2012 2011

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 4 319 6 178

avgifter från finansiella avtal – 336

Kapitalavkastning netto 7 764 4 530

försäkringsersättningar –7 491 –5 432

Övriga tekniska intäkter och kostnader – 322

förändring i försäkringstekniska avsättningar 1 372 –16 698

Driftskostnader –412 –1 462

försäkringsrörelsens tekniska resultat 5 552 –12 226

icke-tekniska kostnader –460 –731

resultat före skatt 5 092 –12 957

Skatt –115 –106

årets resUltat 4 977 –13 063

balansräkning, mkr 2012-12-31 2011-12-31

tillgångar

immateriella tillgångar – 12

Placeringstillgångar 121 963 113 919

Placeringstillgångar för vilka försäkrings- 
tagaren bär placeringsrisken 4 564 4 003

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 609 597

fordringar 2 370 1 502

andra tillgångar 3 968 7 279

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 560 1 691

sUmma tillgångar 135 036 129 003

eget kapital,  
avsättningar ocH skUlder

aktiekapital 8 8

fonder samt Årets resultat 13 824 10 843

försäkringstekniska avsättningar 104 942 106 913

avsättningar för livförsäkringar för vilka 
försäkringstagaren bär placeringsrisken 4 564 4 003

avsättningar för andra risker och kostnader 38 179

Depåer från återförsäkrare 646 597

Skulder 10 613 5 745

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 400 716

sUmma eget kapital, 
avsättningar ocH skUlder 135 036 129 003
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för ytterligare information, kontakta:

sten dunér, vd länsförsäkringar ab,  

08-588 411 15, 073-964 11 15, sten.duner@lansforsakringar.se

malin rylander leijon, cfo länsförsäkringar ab, 

08-588 408 64, 073-964 08 64, malin.rylander-leijon@lansforsakringar.se

Kommande rapporter 2013
kvartal 1:
Delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen ........................24 april

Delårsrapport för länsförsäkringar ab ................................24 april  

Delårsrapport för länsförsäkringar bank ............................24 april  

Delårsrapport för länsförsäkringar hypotek ......................24 april

kvartal 2:
Delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen ..................23 augusti 

Delårsrapport för länsförsäkringar ab .................................. 19 juli

Delårsrapport för länsförsäkringar bank ............................... 19 juli

Delårsrapport för länsförsäkringar hypotek ........................ 19 juli

kvartal 3:
Delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen ................. 25 oktober

Delårsrapport för länsförsäkringar ab ......................... 25 oktober

Delårsrapport för länsförsäkringar bank ...................... 25 oktober 

Delårsrapport för länsförsäkringar hypotek ........... 25 oktober


