Årsöversikt

Länsförsäkringsgruppen

Om oss
Länsförsäkringsgruppen
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala
och kundägda länsförsäkringsbolag och det
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med
dotterbolag. Genom respektive länsförsäk
ringsbolag får kunderna ett helheterbju
dande inom bank, försäkring, pension och
fastighetsförmedling. Utgångspunkten är
den lokala närvaron och beslutskraften.
Erfarenheten visar att lokal beslutskraft
i kombination med gemensamma muskler
skapar ett verkligt mervärde för kunderna.
Länsförsäkringsbolagen ägs av försäkrings
kunderna; det finns inga externa aktieägare
och att uppfylla kundernas behov och krav
är alltid det primära uppdraget. Länsför
säkringsgruppen har 3,8 miljoner kunder
och 6 400 medarbetare.

Erbjudande

23 lokala bolag

3,8 miljoner kunder

Sakförsäkring

Bank

Liv- och pensions
försäkring

Fastighetsförmedling

Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern.
Huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom länsförsäkrings
gruppen tecknas av länsförsäkringsbolagen. Den affär som
bedrivs inom Länsförsäkringar ABs sakkoncern är framförallt
hälsa-, djur- och grödaförsäkring. Även länsförsäkringsgrup
pens återförsäkringsskydd och mottagen internationell återför
säkring hanteras inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Resul

tatet av länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet är
summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och Läns
försäkringar AB-koncernen, exklusive Länsförsäkringar Fondliv
och Länsförsäkringar Bankkoncernen. Länsförsäkringar Liv kon
solideras inte i Länsförsäkringar AB, då bolaget bedrivs enligt
ömsesidiga principer. Mellanhavanden mellan länsförsäkrings
bolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen elimineras.

3,8 miljoner kunder
23 lokala länsförsäkringsbolag
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar
Sak Försäkrings AB

Länsförsäkringar
Bank AB

Länsförsäkringar
Fondliv Försäkrings AB

Länsförsäkringar
Liv Försäkrings AB

Kompletterar länsförsäkrings
bolagens erbjudande inom
sakförsäkring med specialprodukter, är växthus för ny affär
och svarar för den gemensamma
återförsäkringen.

Erbjuder genom Länsförsäkring
ar Hypotek, Länsförsäkringar
Fondförvaltning och Wasa Kredit
ett brett sortiment av banktjäns
ter till länsförsäkringsbolagens
kunder.

Erbjuder pensionssparande med
fondförvaltning och garantiförvaltning samt riskförsäkring
inom personriskområdet till
länsförsäkringsbolagens kunder.

Förvaltar traditionell livförsäkring som är tecknad före september 2011, då bolaget stängde
för teckning av nya försäkringar.

Rating
Bolag

Institut

Långfristig rating

Kortfristig rating

Länsförsäkringar AB

S&P Global Ratings

A–/Stable

–

Länsförsäkringar AB

Moody’s

A3/Stable

–

Länsförsäkringar Bank

S&P Global Ratings

A/Stable

A–1 (K–1)

Länsförsäkringar Bank

Moody’s

A1/Stable

P–1

Länsförsäkringar Hypotek1)

S&P Global Ratings

AAA/Stable

–

Länsförsäkringar Hypotek1)

Moody’s

Aaa

–

Länsförsäkringar Sak

S&P Global Ratings

A/Stable

–

Länsförsäkringar Sak

Moody’s

A2/Stable

–

1)

Avser bolagets säkerställda obligationer.

Det finansiella året 2017
Femårsöversikt
Länsförsäkringsgruppen
Totalt kapital, Mkr

Länsförsäkringsbolagens resultat

2017

2016

2015

2014

2013

72 442

63 390

55 562

48 188

41 518
Mkr

Länsförsäkringsgruppens
sakförsäkring
Konsolideringskapital, Mkr
Konsolideringsgrad, %
Räntabilitet på eget kapital, %
Premieintäkt efter avgiven
återförsäkring, Mkr

Försäkringstekniskt resultat1)

66 149

57 956

51 628

46 493

40 458

253

236

222

209

206

11

8

8

11

10

25 504

24 073

22 705

21 550

20 067

Försäkringsteknisktresultat, Mkr

2 529

1 813

2 700

2 266

1 247

Rörelseresultat, Mkr

7 078

4 626

4 365

5 209

3 863

92

95

91

93

98

Rörelseresultat1)

2017

2016

2017

2016

Länsförsäkringar Norrbotten

57

22

124

113

Länsförsäkringar Västerbotten

87

39

335

267

Länsförsäkringar Jämtland

27

12

215

127

Länsförsäkringar Västernorrland

–1

7

100

67

Länsförsäkringar Gävleborg

30

7

166

96

Dalarnas Försäkringsbolag

110

126

772

640

Länsförsäkringar Värmland

36

64

158

182

Länsförsäkringar Uppsala

26

–53

316

188

Länsförsäkringar AB,
koncernen1)

Länsförsäkringar Bergslagen

35

–22

705

462

Länsförsäkringar Stockholm

106

115

463

441

Rörelseresultat, Mkr

Länsförsäkringar Södermanland

50

–3

349

252

77

202

895

723

119

52

315

170

Totalkostnadsprocent

Balansomslutning, Mkr
Räntabilitet på eget kapital, %

2 825

2 286

2 155

1 469

923

473 773

421 816

384 595

355 933

322 550

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Länsförsäkringar Skaraborg

11

10

11

7

5

Kapitalbas för gruppen (FRL)2)

44 172

40 602

36 9054)

–

–

Länsförsäkringar Östgöta

157

99

820

690

Kapitalkrav för gruppen (FRL)2)

33 441

30 121

28 2334)

–

–

Länsförsäkringar Älvsborg

228

210

930

736

Länsförsäkringar Gotland

54

11

137

89

Länsförsäkringar Jönköping

58

128

407

438

Länsförsäkringar Halland

99

106

380

323

Kapitalbas för det finansiella
konglomeratet3)

44 172

40 352

–

–

–

Kapitalkrav för det finansiella
konglomeratet3)

33 441

30 121

–

–

–

Länsförsäkringar Sak,
koncernen
Premieintäkt efter avgiven
återförsäkring, Mkr

5 623

5 342

5 074

4 099

4 122

977

435

821

611

434

1 028

644

908

791

427

221

260

235

4)

–

–

Inlåning från allmänheten, Mkr

99 404

91 207

83 925

76 790

69 220

Utlåning till allmänheten, Mkr

261 444

226 705

201 964

179 424

162 003

Försäkringstekniskt resultat, Mkr
Rörelseresultat, Mkr
Kapitalkvot, % (Länsförsäkringar
Sak Försäkrings AB)
Länsförsäkringar Bank,
koncernen

1 599

1 467

1 175

935

647

Räntabilitet på eget kapital, %

Rörelseresultat, Mkr

10,0

10,1

8,9

8,3

6,7

Kärnprimärkapitalrelation, %

24,3

24,8

23,7

16,2

–

Premieinkomst, Mkr

9 133

8 637

8 645

8 543

9 473

Årets resultat, Mkr

604

516

519

368

246

128 140

114 450

102 807

152

Premieinkomst, Mkr
Årets resultat, Mkr

Länsförsäkringar Fondliv AB

Förvaltat kapital, Mkr
Kapitalkvot, %

93 610

77 438

150

141

4)

–

–

1 533

1 720

1 919

2 639

3 388

2 363

2 682

5 089

1 903

5 174

207

195

–

–

182

4)

Exklusive Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB som bedrivs enligt ömsesidiga principer.
2)
Enligt försäkringsrörelselag (FRL), Solvens II direktivet i svensk rätt.
3)
Det finansiella konglomeratet består av Länsförsäkringar AB, samtliga försäkringsbolag
i koncernen, Länsförsäkringar Bank AB med samtliga dotterbolag och Länsförsäkringar
Liv Försäkrings AB.
4)
Öppningsbalans per 2016-01-01 enligt Solvens II.
1)

49

28

217

168

60

68

338

291

Länsförsäkringar Blekinge

25

–8

154

118

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

53

24

278

248

Länsförsäkringar Skåne

211

75

1 167

711

1)

Före återbäring och rabatter.

Länsförsäkringsgruppens
resultat 2017
•• Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkrings
verksamhet ökade till 7,1 (4,6) Mdkr, efter återbäring och rabatter
till kunderna om 1,8 (1,2) Mdkr.
•• Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade till
25,5 (24,1) Mdkr.
•• Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens
sakförsäkringsverksamhet ökade till 2,5 (1,8) Mdkr.
•• Kapitalavkastningen ökade till 7,0 (5,0) Mdkr.

Länsförsäkringar Liv, koncernen

Kapitalkvot, %

Länsförsäkring Kronoberg
Länsförsäkringar Kalmar län

Länsförsäkringsgruppens
totalkostnadsprocent

Återbäring och rabatter
till kunderna
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Det är med glädje vi kan redo
visa ett fortsatt starkt resultat
för länsförsäkringsgruppen 2017.
Baserat på det starka resultatet
betalar länsförsäkringsbolagen sam
mantaget tillbaka 1,8 Mdkr i återbäring
och rabatter till sina kunder. Under
2017 har Länsförsäkringar återigen
hamnat i topp i Svenskt Kvalitetsindex
kund- nöjdhetsmätning inom bank,
privat sakförsäkring och fastighetsför
medling, vunnit Swedish Brand Award,
samt Red Dot Award och Web Service
Award för appen. Dessutom fick
fonden Länsförsäkringar Global Hållbar
grönt hållbarhetsbetyg och hamnade
på Söderberg & Partners tio-i-topplista
över svenska hållbara fonder.”
Sören Westin
Vd Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag

Länsförsäkringsgruppens årsöversikt för 2017 innehåller information om
Länsförsäkringars verksamhet inom sakförsäkring, bank, liv- och pensions
försäkring och fastighetsförmedling. I hållbarhetsavsnittet finns information
om hur Länsförsäkringar arbetar med hållbarhet i kunderbjudandet, i verksam
heten och med samhällsengagemang. På sid 41-51 presenteras först läns
försäkringsgruppens samlade resultat inom sakförsäkring. Därefter redovisas
nyckeltal för vart och ett av de 23 länsförsäkringsbolagen.

Året i korthet
Nöjda kunder och utmärkelser

Hållbar fond i topp

Länsförsäkringar befäster sin ställning som ett av Sveriges starkaste
varumärken. Svenskt Kvalitetsindex mätning 2017 visade återigen att
Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder inom en rad kategorier
inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. För fjärde året i rad
vann Länsförsäkringar Swedish Brand Award som branschens bästa
varumärke och enligt Universum är Länsförsäkringar branschens bästa
arbetsgivare. Mobil-appen vann den internationella designtävlingen
Red Dot Award i kategorin ”appar och finans”, samt Web Service Award.

Fonden Länsförsäkringar Global Hållbar
utnämndes till en av Sveriges 10 mest håll
bara fonder av Söderberg och Partners
i maj 2017. Hållbarhetsanalysen är lika viktig
som den finansiella analysen i fonden. De
bolag som fonden investerar i är bolag som
redan idag är de mest framstående inom
hållbarhet eller som är på väg att bli det och
kan visa på tydliga positiva förändringar.

Agria i Frankrike
Agria växer. Under året inleddes ett samarbete med franska kennel
klubben. Verksamheten startar under våren 2018 med kontor i Paris.
Därmed finns Agria representerat i sex länder - Sverige, Norge,
Danmark, Finland, S
 torbritannien och Frankrike.

Sakförsäkringens
premieintäkt: 26 Mdkr
Bankens affärsvolym:
520 Mdkr
Fondförsäkringens förvaltade kapital: 128 Mdkr

Fortsatt starkt resultat
Länsförsäkringsgruppen summerar ett fortsatt starkt
resultat 2017. S
 akförsäkringsverksamhetens rörelse
resultat ökade till 7,1 Mdkr, efter återbäring och rabatter
till kunderna om 1,8 Mdkr. Kapitalavkastning ökade till
7,0 Mdkr och det försäkringstekniska resultatet stärktes
till 2,5 Mdkr, med en premietillväxt på 6 procent och en
totalkostnadsprocent på 92.

Mycket god kapitalsituation
Länsförsäkringsbolagen är mycket väl kapitaliserade med en genomsnittlig kapitalkvot på 215 procent
per 31 december 2017. Även Länsförsäkringar AB-koncernen och dess dotterbolag hade en fortsatt god
kapitalsituation 2017.

Återbäring
och rabatter
till kunderna
Baserat på det goda resultatet
betalar länsförsäkringsbolagen
sammantaget tillbaka 1,8 Mdkr
i återbäring och rabatter till
sina ägare - kunderna.

Solvens II kapitalkvot per 31 december 2017
%
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23 länsförsäkringsbolag

Året i korthet

1

Starka resultat och fortsatta
marknadsframgångar
Kommentar. Länsförsäkringsgruppen summerar ytterligare ett år av starka resultat och
fortsatta marknadsframgångar. Baserat på årets goda resultat betalar länsförsäkringsbolagen
tillbaka 1,8 Mdkr i återbäring och rabatter till sina ägare – kunderna.

Ekonomisk optimism i politiskt
instabila tider
Överlag var den globala ekonomiska
utvecklingen överraskande stabil under
2017, särskilt i ljuset av de politiska risker
som dominerat nyhetsbilden. Den främsta
överraskningen var utvecklingen i Europa,
där ekonomin tydligt lagt in en högre växel
och tillväxten var högre än väntat. Den ame
rikanska ekonomin utvecklades också i god
takt, framförallt den
starka arbetsmarknaden.
Räntemarknaden uppvi
sade inte några större
rörelser under året och
börserna utvecklades
generellt sett bra, med
tillväxtmarknaderna i topp. Detta avspegla
des dels i länsförsäkringsgruppens starka
kapitalavkastning på 7,0 Mdkr, dels i Läns
försäkringars goda kapitalavkastning för
förvaltade pensions- och livförsäkringar.
Även den svenska ekonomin utvecklades
starkt under året; tillväxten överraskade
positivt, arbetsmarknaden fortsatte att för
bättras och inflationen steg. Riksbanken
valde ändå att avvakta med räntehöjningar
och reporäntan har nu varit negativ i snart
tre år. Fortsatt expansiva signaler från Riks
banken, en starkare euro och en viss oro för
den svenska bostadsmarknaden låg fram
förallt bakom utvecklingen. Just riskerna
kring bostadspriserna och hushållens
skuldsättning låg bakom Finansinspektio
nens beslut att införa ett skärpt amorte
ringskrav för hushåll med höga skulder.
Bostadspriserna utvecklades betydligt
svagare än normalt och sjönk säsongsren
sat med 5,3 procent under det andra halv
året. Skärpta amorteringskrav kombinerat
med ett tillfälligt stort utbud av nyproduk
tion kan ha påskyndat utvecklingen. Att fler
hushåll amorterar och att bostadspriserna
korrigeras är i sig en sund utveckling. Men
ytterligare åtgärder krävs för att förbättra

rörligheten på bostadsmarknaden och
underlätta för de grupper som har svårt
att ta sig in på bostadsmarknaden. Även
om hushållen har goda förutsättningar att
betala sina lån, så bedöms risken för att
högt belånade hushåll kan komma att dra
ner på konsumtionen i en kraftig lågkon
junktur som en makroekonomisk risk när
vi blickar framåt.

av en stadigt ökande kundtillströmning.
Bostadsutlåningen ökade med 17 procent
med en fortsatt hög kreditkvalitet.
Fondförsäkringsverksamhetens rörelse
resultat ökade till 0,6 Mdkr och det för
valtade kapitalet ökade med 12 procent till
128 Mdkr, gynnat av positivt nettoinflöde
och god värdeutveckling.
Då Länsförsäkringar AB-koncernens
kapitalsituation har stärkts i förhållande till
koncernens kapitalmål
föreslår Länsförsäkringar
ABs styrelse en utdelning
på 300 Mkr till aktie
ägarna.
Vid sidan om god till
växt och goda resultat
fick vi under 2017 ytterligare bevis på styr
kan i vårt varumärke. Mätningar placerar
Länsförsäkringar bland landets mest
ansedda varumärken och Svenskt Kvalitets
index visar att vi har Sveriges mest nöjda
kunder inom bank, privat sakförsäkring och
fastighetsförmedling.

Ständigt förbättrad kundnöjdhet
är avgörande för vår framgång.

2

Vd-kommentar

Fortsatt starka resultat och god tillväxt
Länsförsäkringsgruppen fortsätter redovisa
ett starkt resultat 2017. Gruppens totala
rörelseresultat uppgick till 8,4 Mdkr.
Länsförsäkringar fortsatte att dominera
den svenska sakförsäkringsmarknaden
under 2017, marknadsandelen ökade ytter
ligare till 31 procent. Sakförsäkringsverk
samhetens rörelseresultat ökade till
7,1 Mdkr efter återbäring och rabatter på
1,5 Mdkr respektive 0,3 Mdkr från länsför
säkringsbolagen till kunderna. Kapital
avkastningen ökade till 7,0 Mdkr, och det
försäkringstekniska resultatet stärktes till
2,5 Mdkr, med en premietillväxt på 6 pro
cent och en totalkostnadsprocent på 92.
Sakförsäkringsverksamheten inom Läns
försäkringar AB- koncernen bidrog med ett
rörelseresultat på 1,0 Mdkr, där såväl Agria
som affärsområdet Hälsa fortsatte att bidra
positivt till resultatutvecklingen. Under året
inledde Agria ett samarbete med franska
kennelklubben och när verksamheten eta
bleras i Frankrike under våren 2018 finns
Agria representerade i fem länder utanför
Sverige.
Bankverksamhetens rörelseresultat
ökade med 9 procent till 1,6 Mdkr, till följd

Långsiktig plan för att leverera
lokala kundlöften
Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt
Länsförsäkringar AB som har uppdraget att
ge bolagen de bästa tänkbara förutsättning
arna att utveckla sina erbjudanden nära
kunderna.
Under 2017 har en ny långsiktig affärs
plan för Länsförsäkringar AB arbetats fram.
Syftet med planen är att definiera hur Läns
försäkringar AB ännu bättre ska bidra till att
varje länsförsäkringsbolag på bästa sätt kan
utnyttja styrkan i hela länsförsäkrings
gruppens bredd i en alltmer digitaliserad
omvärld. För länsförsäkringsbolagen är
Länsförsäkringar AB den partner som stöd
jer dem i att kunna förverkliga kundlöftet
och leverera det erbjudande som kunderna
förväntar sig. Erfarenheten visar att Läns
försäkringars lokala affärsmodell, kombine
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rad med gemensamma muskler, skapar ett
verkligt mervärde för kunderna. Det är i den
balansen våra framgångar ligger.
Den gemensamma målbilden har arbe
tats fram med utgångspunkt i länsförsäk
ringsgruppens strategier, planer och mål
bilder. Både våra processer och det vi
utvecklar måste utgå från förväntningarna
och kraven hos länsförsäkringsbolagens
kunder. För att kunna fortsätta bemöta
kundernas behov i en snabbt föränderlig
omvärld gäller det att höja blicken – vi
måste skapa förutsättningar för kundupp
levelser som är i klass med de allra bästa,
oavsett bransch. Det är först då varje
enskilt länsförsäkringsbolag kan leverera
sitt kundlöfte – att förenkla människors
vardag och bidra till en trygg framtid.
FNs globala mål del av hållbarhetsarbetet
Under 2017 började vi se över hur Länsför
säkringars verksamhet kan bidra till FNs
globala mål. Mycket av det vi gör idag
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 appar väl med dessa mål. Skadeföre
m
byggande insatser som rör människor, djur
och egendom samt ansvarsfulla reparatio
ner är viktiga delar för att minska klimat och
miljöpåverkan. Ett annat bidrag är att den
forskning som finansieras och bedrivs
genom Länsförsäkringars Forskningsfond
görs tillgänglig för alla. Vi kan även bidra
positivt genom vår investeringsverksamhet
och i vår kreditgivningsroll. Att påverka
beslutsfattare, kunder, anställda och andra
aktörer i samhället och att jobba tillsam
mans för att nå målen är viktiga delar för att
FNs globala mål ska nås, och här ser vi att vi
har en fortsatt viktig roll att fylla. Arbetet
med att jobba med FNs globala mål kommer
att fortsätta under 2018.
Vårt arbete med ansvarsfulla investe
ringar ledde till höga betyg från externa
granskare som Söderberg & Partners och
Max Matthiessen. Vår globala hållbarhets
fond utsågs till en av Sveriges mest hållbara
fonder.

Det är från en styrkeposition länsförsäk
ringsbolagen och Länsförsäkringar AB fort
sätter att utvecklas för att tillsammans
bygga en ännu starkare federation.
Stockholm i mars 2018
På uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen

Sören Westin
Vd Länsförsäkringar AB
Den 2 februari 2018 lämnade Johan Agerman posten som
verkställande direktör i Länsförsäkringar AB. Sören Westin tillförordnades i samband med detta som verkställande direktör
i Länsförsäkringar AB.

Vd-kommentar
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Framgången ligger i
balansen mellan lokalt
och gemensamt
Om Länsförsäkringar 23 kundägda länsförsäkringsbolag i samverkan kombinerar det mindre företagets
förmåga att förstå kunden med stordriftsfördelarna som en samverkan ger. Allt byggt på erfarenheten
att lokal beslutskraft, kombinerad med gemensamma resurser, skapar mervärde för kunderna.

Länsförsäkringars position på den svenska
försäkrings- och bankmarknaden är resulta
tet av utvecklingen för en bolagsgrupp som
under två sekel inte haft några andra upp
dragsgivare än de egna kunderna. Närhet,
enkelhet och ett lokalt kundägande har i två
sekler byggt framgångarna inom sakförsäk
ring och sedan överförts till de finansiella
tjänsterna och fastighetsförmedlingen.
Helheten av tjänster inom bank och för
säkring erbjuds genom 23 självständiga och
kundägda länsförsäkringsbolag. Den mark

nadsledande positionen på sakförsäkrings
marknaden har befästs under året. Som ett
rikssnitt har Länsförsäkringar över 30 pro
cent av sakförsäkringsmarknaden. Livför
säkringsverksamheten har ett tydligt fokus
på att vara den bästa pensionspartnern för
företag och privatpersoner. Bankverksam
heten växer kraftigt, framförallt bland
befintliga försäkringskunder. Fastighetsför
medlingen har på bara några få år gått från
noll till landets tredje största aktör - ett bra
exempel på styrkan i varumärket.

Starkt varumärke och nöjda kunder
Styrkan i Länsförsäkringars varumärke är
resultatet av ett varumärkes- och värde
ringsarbete som varit konsekvent och lång
siktigt. Varumärket är fortsatt mycket
starkt i relation till konkurrenternas inom
branschen för bank, försäkring och pension.
Kantar Sifos anseendeundersökning 2017
visar att Länsförsäkringar har det högsta
anseendet i försäkringsbranschen och det
sjätte högsta anseendet av alla svenska
företag – en lista som toppas av Volvo och

länsförsäkringsbolag

miljoner kunder/delägare
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Ägarstyrning
Länsförsäkringar AB är ett aktiebolag, och tillika moderbolag i en finansiell
koncern, som ägs individuellt i olika omfattning av de 23 länsförsäkringsbo
lagen och 16 socken- och häradsbolag, som i sin tur ägs av totalt 3,8 miljoner
försäkringskunder. I formell mening är varje länsförsäkringsbolags styrelse
ansvarig för ägarstyrningen. Mot bakgrund av den federativa organisationen
och avsikten med ägandet av Länsförsäkringar AB har bolagen tillsammans
skapat gemensamma former för ägarstyrning som svarar både mot de krav
som normalt ställs på ägarstyrning och mot de federativa förutsättningarna.
Ägarstyrningen i Länsförsäkringar AB har tydliga fördelar jämfört med
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ägarstyrning i många större finansiella koncerner. Detta tack vare att sam
tliga länsförsäkringsbolag har samma tydliga syfte med ägandet, är aktiva
och att de tillsammans har tillräckligt stor finansiell kapacitet för att trygga
långsiktigheten i ägandet.

Ägarstyrningens logik
Ägarstyrningens logik handlar i huvudsak om relationen mellan länsförsäk
ringsbolagens styrelser, Länsförsäkringar ABs styrelse, Länsförsäkringar
ABs bolagsstämma och länsförsäkringsbolagens ägarkonsortium. Den
formella ägarstyrningen sker genom bolagsstämman men länsförsäkrings
bolagens ägarkonsortium och länsförsäkringsbolagens representation

Länsförsäkringsgruppen 2017

Ikea. Länsförsäkringar har också under
många år legat i topp när Svenskt Kvalitets
index redovisar hur nöjda kunderna är med
sin bank och sitt försäkringsbolag – den
senaste mätningen visade landets högsta
kundnöjdhet inom bank, privat sakförsäk
ring och fastighetsförmedling.

som måste tillgodoses utan överskottet kan
istället gå tillbaka till kunderna i form av
återbäring eller rabatter.

Lokalt kundägda bolag
Varje enskilt länsförsäkringsbolag ägs av
sina sakförsäkringskunder, vilket innebär att
bolagets kapital tillhör kunderna. Med kun
den som ägare och enda uppdragsgivare
finns inga externa aktieägares intressen

Balans mellan lokalt och gemensamt
Samverkan mellan länsförsäkringsbolagen
sker genom Länsförsäkringar AB med dot
terbolag, vars uppgift är att genom affärs-,
service- och utvecklingsverksamhet skapa
förutsättningar för länsförsäkringsbolagen
att bli framgångsrika på sina respektive
marknader samt att svara för länsförsäk
ringsgruppens gemensamma strategier.
Tillsammans har länsförsäkringsgruppen

Ägarstyrning av Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB
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utvecklat balansen mellan småskalighet och
storskalighet. Samverkan genom Länsför
säkringar AB har vuxit fram utifrån ett
decentraliserat perspektiv, inte tvärtom.
Det har varit de lokala bolagen som bestämt
sig för samverkan för att nå skalfördelar
och för att kunna koncentrera sig på det
som är det viktigaste; hur mötet med kun
derna sker. Utgångspunkten för samarbetet
inom länsförsäkringsgruppen är alltid att så
stor del som möjligt av verksamheten ska
drivas av de lokala bolagen och att i princip
alla kundkontakter sker där.

Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB
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i styrelsen för Länsförsäkringar AB är också viktiga delar. Formellt regleras
bolagsstämmans uppgifter i lag och i bolagsordningen. Konsortiets uppgifter
regleras i länsförsäkringsbolagens konsortialavtal. Konsortiets ordförande
utses av länsförsäkringsbolagen.
Länsförsäkringar ABs styrelse väljs av bolagsstämman som utgörs av
företrädare för samtliga aktieägare. Valet av styrelse bereds genom en
process styrd av ägarna genom en av bolagsstämman utsedd valberedning.
Valberedningens sammansättning, mandattid med mera regleras i bolags
ordningen. Konsortiets ordförande ansvarar för processen gällande för
nyelse av valberedning.
Ägarnas uppdrag till valberedningen framgår av en särskilt dokumen
terad instruktion som fastställs av bolagsstämman. Det är viktigt att det
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Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB
Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB*
* Bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer och konsolideras inte
i Länsförsäkringar AB.

finns en tydlig rågång mellan valberedningen och styrelsen. Valberedningen
arbetar självständigt från styrelsen på uppdrag av ägarna.
Länsförsäkringar ABs styrelse agerar som ägarnas företrädare inom den
ram som ges av ägarnas avsikt med verksamheten. Länsförsäkringar ABs
styrelse driver de strategier och mål som ägarna från tid till annan kommer
överens om och verkställer därmed ägarnas uppdrag. Länsförsäkringar
ABs styrelse har samtidigt ett stort ansvar för att förvalta det kapital som
länsförsäkringsbolagen har placerat i Länsförsäkringar AB. Länsförsäkrings
bolagens uppdrag till Länsförsäkringar ABs styrelse beslutas i konsortiet
och finns dokumenterat bland länsförsäkringsgruppens styrdokument.
Länsförsäkringar ABs styrelse beslutar, med utgångspunkt från uppdraget
från ägarna, om verksamhetens inriktning och omfattning.

Om Länsförsäkringar
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Snabbguide till våra
erbjudanden
Affärsområde

Sakförsäkring
Länsförsäkringar är marknadsledare inom svensk sakförsäkring med en mark
nadsandel på 31 procent, med en marknadsledande position inom försäkrings
grenarna företag och fastighet, villa-hem, motoraffär och djurförsäkring.
Huvuddelen av Länsförsäkringars sakförsäkring tecknas lokalt av länsförsäkringsbolagen.
Länsförsäkringar AB ansvarar för den sakförsäkringsrörelse som enligt uppdrag från läns
försäkringsbolagen ska bedrivas gemensamt för att komplettera bolagens erbjudande med
specialprodukter för att möta kundernas behov, starta ny affär som sedan kan föras ut till
länsförsäkringsbolagen, och hantera länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäk
ringsskydd. Djurförsäkringsrörelsen drivs i dotterbolaget Agria Djurförsäkring.

Marknadsandelar Sakförsäkring, inbetalda premier.
Källa: Svensk Försäkring
Länsförsäkringar, 30,8%
If, 18,5%
Folksam, 15,7%
Trygg-Hansa, 14,6%
Moderna, 3,2%
Dina federationen, 2,7%
Captivebolag, 2,3%
Övriga, 12,2%

Läs mer på sid 20-27.

Bank
Länsförsäkringar Bank erbjuder banktjänster till privatpersoner, lantbruk och
småföretag. Försäljning, rådgivning och service sker genom länsförsäkrings
bolagens kontor, via internet och telefon. Inlåning samt viss utlåning sker i Läns
försäkringar Bank, medan merparten av utlåningen och upplåningen sker i dotterbolaget
Länsförsäkringar Hypotek. Dotterbolaget Länsförsäkringar Fondförvaltning tillhandahåller
värdepappersfonder. Dotterbolaget Wasa Kredit erbjuder finansieringstjänster till företag
och privatpersoner – främst leasing, hyra och avbetalning. Länsförsäkringar Bank är
Sveriges femte största retailbank.
Läs mer på sid 28-34.

Liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkringar erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension.
Genom Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiförvaltning
och riskförsäkring inom personriskområdet. Länsförsäkringar Fondliv är
marknadsledande på fondförsäkringsmarknaden för individuell tjänstepension med en
marknadsandel på 19 procent. I Länsförsäkringar Liv sker ingen nyteckning, här förvaltas
traditionell livförsäkring som är tecknad före stängningen 2011. Länsförsäkringar Liv kon
solideras inte i Länsförsäkringar AB, då bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer.
Läs mer på sid 35-39.

Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar erbjuder fastighetsförmedling genom Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling. Verksamheten bedrivs i franchiseform där länsför
säkringsbolagen är franchisegivare till 160 lokala bobutiker runt om i landet. Det
innebär att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling skiljer sig från andra rikstäckande fastig
hetsmäklarkedjor genom att alltid vara lokalt förankrat. Länsförsäkringar Fastighetsförmed
ling är Sveriges snabbast växande mäklarkedja och är idag den tredje största aktören med
en marknadsandel på 12 procent.
Läs mer på sid 40.
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Marknadsandelar Bostadsutlåning

Källa: SCB

Länsförsäkringar, 6,3%
Swedbank, 24,4%
Handelsbanken, 22,7%
SEB, 14,2%
Nordea, 14,2%
Danske Bank, 3,5%
SBAB, 8,0%
Övriga, 6,7%

Marknadsandelar Fondförsäkring, premieinkomst
individuell tjänstepension. Källa: Svensk Försäkring
Länsförsäkringar, 18,7%
SEB, 16,8%
SPP, 12,9%
Skandia, 12,8%
Movestic, 9,0%
Handelsbanken, 7,2%
Swedbank Försäkring, 6,8%
Danica, 5,6%
Nordea Liv, 4,9%
Folksam, 2,6%

Marknadsandelar Fastighetsförmedling, sålda villor
och fritidshus. Källa: Värderingsdata
 Länsförsäkringar Fastig
hetsförmedling 11,5%
Fastighetsbyrån 25,7%
 Svensk Fastighetsförmedling 14,6%
Mäklarhuset 4,8%
SkandiaMäklarna 3,9%
Bjurfors 3,2%
HusmanHagberg 3,1%
Mäklarringen 1,5%
Hemverket 1,4%
ERA 1,3%
 Övriga mäklare och privat 29,0%
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Resultat 2017

Rörelseresultatet uppgick till 7 078
(4 626) Mkr. Premieintäkt efter avgiven
återförsäkring ökade med 6 procent till
25 504 (24 073) Mkr.

Totalkostnadsprocent

Rörelseresultatet ökade med 9 procent
till 1 599 (1 467) Mkr. Räntabiliteten uppgick
till 10 (10) procent.

Ökning av affärsvolymerna till 520 Mdkr

Kund i Länsförsäkringar

Förvaltat kapital för fondförsäkring
och traditionel livförsäkring uppgick
till 128 Mdkr respektive 115 Mdkr.

Långt borta
och alltid nära
Entreprenören Jakob Martinsson är en nöjd kund hos
Länsförsäkringar Jämtland. Trots att han har sex mil till
närmaste bankkontor och 17 mil till sin företagsrådgivare.

Ökning av premieinkomst för fondförsäkring
till 9 133 Mkr

Under 2017 förmedlades 21 801 (19 938)
objekt, varav 11 896 (10 923) bostadsrätter
och 8 816 (7 998) småhus.

Jag sköter det mesta på nätet eller får bra hjälp
via telefonen. När vi valde bank var det för att vi
fick bäst kontakt med personalen på kontoret
i Åre. Länsförsäkringar har också en jättebra internetbank som
jag är helnöjd med. Jag har också försäkringarna samlade där
och sköter allt via appen, nyligen gjorde jag till exempel en
skadeanmälan på bilen den vägen. När det gäller stora låne
ärenden eller investeringar vill jag prata med någon personligen. Vår bank
kontakt är alltid samma person som känner till oss så vi behöver inte dra allt
varje gång”, säger Jakob.

Sammanlagt försäljningsvärde

Länsförsäkringsgruppen 2017
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Drivkrafter och trender
i vår omvärld
Vår omvärld Drivkrafter och trender i vår omvärld påverkar framtida kundbehov och därmed
Länsförsäkringars verksamhet, affärsmodell och utvecklingsbehov. Utmaningarna är många
men Länsförsäkringar har goda förutsättningar, främst genom sin breda kundbas, lokala känne
dom och kompetenta medarbetare, att på bästa sätt möta förändrade behov.

Kunder

Teknologi

Allt fler kunder söker trygghet hos en leverantör de har förtroende
för, vilket gör varumärket till en viktig hörnsten i kundupplevelsen.
För att leverera produkter och tjänster som motsvarar kundernas
förväntningar måste leverantören förstå kundernas behov och
beteende, och utgå från kundinsikterna i utvecklingsarbetet och
kundkontakterna.

Teknikutvecklingens starka framfart innebär nya försäkringslös
ningar och nya affärsmöjligheter. Den traditionella konkurrensen
utmanas ständigt av nya och nytänkande aktörer inom fintech.

På kundens villkor
Kundernas krav på bank- och försäkringstjänster fortsätter att öka
eftersom de förutsätter att utvecklingen hunnit lika långt här som
i andra branscher. Dygnet-runt-tillgänglighet, hög servicenivå,
kompetent personal och ett personligt bemötande är viktigt för
kunderna som vill kunna välja var, när och hur bank- och
försäkringsärenden ska göras.
Delningsekonomin som växer fram handlar om att ta vara på våra
resurser på ett sätt som bidrar till hållbarhet och god ekonomi. Det
finns också en strävan efter att ta bort mellanhänder och tekniken
blir en möjliggörare för nya konsumtionsmodeller. Dela taxi, bostad,
bil, idéer och låna det som går, för att maximera komfort och flexi
bilitet till minimal kostnad blir allt vanligare. Ur ett bank- och försäk
ringsperspektiv erbjuds nya affärsmöjligheter tack vare de nya
behov som uppstår.

Internet of Things
Omsättningen för sakernas internet (Internet of Things) beräknas
växa starkt de närmaste åren. Allt mer blir uppkopplat och med
telematik i bilen, huset, arbetsplatsen och med människan uppstår
nya affärsmöjligheter. Med hjälp av data skapas möjlighet till bland
annat ökad relevans, förbättrad riskbedömning, individanpassade
produkter, skadeförebyggande och prediktiva analyser för att
avvärja skador. Men risken för cyberbrott ökar då det stora antalet
uppkopplade enheter ökar exponeringen av data.
Ny teknik kan också göra försäkringen överflödig. Förutsättning
arna för motorförsäkring förändras. Övervakningssystem blir allt
billigare vilket kan göra svenska hem inbrotts-, brand- och vatten
skadesäkra. Utveckling av brandsäkra material kan avsevärt minska
behovet av brandförsäkring.

Länsförsäkringars respons

Länsförsäkringars respons

Länsförsäkringar har goda förutsättningarna för att möta kunder
nas behov genom vår breda kundbas, lokala kännedom, och vår
unika affärsmodell som stödjer både lokalt och digitalt kundmöte.
En prisbelönad bank-app bidrar med ett stort kundvärde. Utgångs
punkten är alltid kunden och vi bygger kommunikationen på kund
data och därmed på kunskap. Vi måste vara innovativa och hitta
balansen och rätt former för samarbetet inom länsförsäkrings
gruppen – kundupplevelsen ska alltid vara lokal och nära, medan
utvecklingen kan ske gemensamt.

Utvecklingsarbetet måste vara innovativt med snabb produktutveckling och testverksamhet för att kunna leverera nya tjänster
snabbare och billigare och därefter testa och finjustera löpande.
Samarbete och investering i innovationsföretag kompletterar
utvecklingsarbetet. Utvecklingen av robotisering och automatise
ring kommer att fortsätta inom Länsförsäkringar för att förbättra
effektiviteten. Ny teknik ger också möjlighet att processa kunddata
tillsammans med sociala data för att lära mer om kunden och mark
naden, där Länsförsäkringars breda kundbas och produkterbju
dande är till stor fördel.
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Klimatförändringar

Regelverk

Klimatförändringar, som är en konsekvens av ökade koldioxidut
släpp, orsakar en global uppvärmning. Ett varmare klimat som följs
av extrema väderhändelser som exempelvis stormar, skyfall och
torka, får stora samhällsekonomiska konsekvenser.

Regelverksutvecklingen fortsätter att ha stor påverkan för banker
och försäkringsbolag de närmsta åren. Exempel på nya större lag
stiftningar är Fjärde penningtvättsdirektivet, Bolånedirektivet,
MiFID II, GDPR och IDD.

Långsiktigt miljöansvar
För försäkringsbranschen är konsekvenserna av klimatförändringarna
uppenbara då den globala uppvärmningen kan leda till stora skadekost
nader. Därför blir det skadeförebyggande miljöarbetet allt viktigare.
För allt fler investerare är det en hygienfaktor att bolag de inves
terar i följer internationella konventioner som skyddar mänskliga
rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Fossil energi har
negativ effekt på klimatet genom stora koldioxidutsläpp. Det finns
en risk att olje-, kol- och gasbolag är övervärderade då en stor del
av de fossila reserverna sannolikt inte kommer att kunna tas upp ur
marken på grund av lagstiftning som syftar till att begränsa den
globala uppvärmningen. Övervärderade innehav är en finansiell risk
vilket gör att många investerare har börjat fasa ut fossil energi från
sina investeringar. Trycket har ökat på att investerare ska styra om
mot investeringar som bidrar till att minska klimatrisker. Finans
inspektionen förväntar sig att finansbranschen utvecklar scenario
analyser för hur klimatomställningen påverkar verksamheten.
Regeringens mål är att Sverige ska bli fossilfritt 2030.

Fortsatt snabb regelverksutveckling
För samtliga företag och institutioner införs 2018 nya EU-regler om
dataskydd och personuppgiftsbehandling genom dataskyddsför
ordningen. Arbete pågår med översyn av gruppregler för banker och
regler för krishantering i bank. Inom liv- och pensionsförsäkring
pågår fortsatt diskussioner om reglering av flytträtt och införandet
av nya regelverk avseende tjänstepensionsrörelse och beskattning
av tjänstepension samt nya krav på information om investeringspro
dukter inom ramen för försäkring. Dessutom har regeringen lagt
fram en lagrådsremiss om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäk
ringar, vilket bedöms kunna träda i kraft den 1 juli 2018.
Harmoniseringen av lagstiftningen inom EU bidrar till ökad
komplexitet. De större regelverken genomförs ofta både i form av
direktiv och EU-förordning. Till detta kommer riktlinjer från de euro
peiska tillsynsmyndigheterna samt föreskrifter och allmänna råd
från Finansinspektionen.

Länsförsäkringars respons

Länsförsäkringars respons

Klimatrisk är det hållbarhetområde som utgör den största utma
ningen för Länsförsäkringar. Vi strävar efter att begränsa och
minska risken för klimatpåverkan i arbetet genom påverkansdia
loger och investeringar inom området ansvarfulla investeringar;
skadeförebyggande arbete och hållbarhetskrav på skadereparatörer
i försäkringserbjudandet; hållbarhetskrav på leverantörer; finansie
ring av forskning kring klimatpåverkan, påverkansarbete och före
byggande arbete inom aspekterna långsiktigt miljöarbete och sam
hällsengagemang.

Länsförsäkringar bedömer sig vara väl positionerade för att möta de
utmaningar som regelverken medför. Det är ytterst viktigt att kon
sumenterna är skyddade, men regelverken mellan bank och försäk
ring måste harmonieras, särskilt viktigt är det för en grupp som
Länsförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett stöd
i arbetsgivares arbetsmiljöarbete och som hälsofrämjande och
rehabiliterande åtgärd och borde därför också beskattas som andra
motsvarande åtgärder. Mer än hälften av Länsförsäkringars totala
antal sjukvårdsförsäkrade räknas till gruppen låg- eller medelinkomsttagare.
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Vår omvärld
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En enklare
vardag och en
tryggare framtid
Varumärket Länsförsäkringar är ett av Sveriges starkaste varumärken. Med utgångspunkt i ett varu
märkeslöfte som handlar om att förenkla kunders vardag och bidra till en trygg framtid arbetar de
23 länsförsäkringsbolagen utifrån en gemensam varumärkesplattform för att leva upp till detta löfte.

Löfte
Vi förenklar din vardag och
bidrar till en trygg framtid
Länsförsäkringar ger kunderna ett löfte om att bidra
till en enklare vardag och en tryggare framtid. Genom
lokal närvaro förstår länsförsäkringsbolagen sina
kunders förutsättningar och kan möta deras behov,
i de kanaler kunderna själva väljer. Genom att lokalt
ägas av kunderna och inte ha några andra intressen lovar länsför
säkringsbolagen en långsiktig stabilitet.

Kärnvärden
Nära, engagerade och enkla
Länsförsäkringar ska vara nära kunden genom att
alltid reflektera och agera ur ett kundperspektiv.
Länsförsäkringars engagemang för ett större kund
värde utmärker oss gentemot konkurrenterna.
Länsförsäkringar ska vara okomplicerade, obyråkratiska och enkla
att förstå. Länsförsäkringar står för vad som sägs och det som lovas
genomförs - vi är på kundens sida.
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Mission
Kundvärdet främst
Länsförsäkringsbolagen ägs av sina kunder. Därför
är kunderna den främsta drivkraften. De värden som
skapas går tillbaka till kunderna och de samhällen
där de bor och verkar.

Position
Mest kundvänliga
Det ska vara enkelt och smidigt att vara kund hos Läns
försäkringar. Länsförsäkringar ska vara tillgängliga och
erbjuda tjänster som är lätta att förstå och använda,
i de kanaler kunden själv väljer.
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Vi ger och håller ett gemensamt
löfte på 23 dialekter.
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Varumärket

11

Trygg affär för kunderna
och ett hållbart samhälle
Hållbarhet Länsförsäkringars uppdrag har anor mer än 200 år tillbaka i tiden.
Grundläggande för uppdraget är omsorg om kundernas trygghet. Länsförsäkringar är övertygade om att ett ansvarsfullt erbjudande inom bank, försäkring,
pension och fastighetsförmedling ger ett ökat värde till kunderna och bidrar
till en hållbar samhällsutveckling.

Ett lokalt och långsiktigt ansvarstagande
Utgångspunkten för Länsförsäkringars hållbarhetsarbete är ett lokalt och
långsiktigt ansvarstagande i samhället, eftersom länsförsäkringsbolagen
är lokala och kundägda. Det skadeförebyggande arbetet är prioriterat både
för kundernas och det lokala samhällets skull. Länsförsäkringar ingår i olika
samarbeten och bedriver forskning som bidrar till ett hållbart samhälle.
Med ett starkt lokalt engagemang gynnas inte bara de egna kunderna utan
även samhället i stort.
Samhällsengagemanget i de lokala länsförsäkringsbolagen är omfattande. Länsförsäkringars långsiktiga samhällssatsningar sker
främst inom skadeförebyggande arbete,
skadereglering, samhällsengagemang och
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forskning. Att förebygga skador på människor, djur, egendom, skog och mark och att
erbjuda en så hållbar skadereparation som
möjligt är ett miljö- och samhällsansvar.
Utöver Länsförsäkringars mer långsiktiga

samhällssatsningar inom skadeförebygg
ande arbete och skadereparationer genomförs även aktiviteter exempelvis i samarbete
med idrottsföreningar, intresseorganisationer, grundskolor, högskolor och universitet,
kommuner med flera. Dessa satsningar är
ofta långsiktiga i det lokala samhället för att
bidra till exempelvis en meningsfull fritid för
unga och gamla, en trygg närmiljö och kunders och lokalsamhällens kunskap för att
bibehålla en säker och hållbar miljö. Att bidra
till en trygg miljö och omgivning är grunden
för Länsförsäkringar.
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Samhällsengagemang 2017
Länsförsäkringar arbetar aktivt med att
stödja olika samhällsengagemang runt om
i Sverige. Ett axplock syns nedan.
1. Länsförsäkringar Norrbotten
•• Sponsrar Hjältarnas hus, ett boende för familjer till
svårt sjuka barn som vårdas långt hemifrån.
•• Klimatkompenserar genom två internationella projekt
i samarbete med ZeroMission.

2. Länsförsäkringar Västerbotten
•• Samarbetar med Västerbottens fotbollsförbund och
införandet av grönt kort.
•• Sponsrar Hjältarnas hus, ett boende för familjer till
svårt sjuka barn som vårdas långt hemifrån.

3. Länsförsäkringar Jämtland
•• Delar ut utmärkelsen årets barnrättskämpe i sam
arbete med Rädda barnen.
•• Samarbetar med Parasport för att skapa möjligheter
för funktionshindrade barn att utöva idrott.
•• Delar ut pris till Årets hållbara företag och är
engagerad i Nyföretagarcentrum.

4. Länsförsäkringar Västernorrland
•• Stödjer näringsliv och universitet bl a genom Ungt företagande, Nyföretagarcentrum och Mittuniversitetet.
•• Sponsrar barn och ungdomsidrott och lag som spelar
i högsta serien.
•• Sponsrar Hjältarnas hus, ett boende för familjer till
svårt sjuka barn som vårdas långt hemifrån.

5. Länsförsäkringar Gävleborg
•• Samarbetar med föreningar som främjar barns - och
ungdomars möjlighet till rörelse, fritidsaktiviteter,
inkludering och värdet av att vara en bra kompis.
•• Samarbetar med Brynäs IF och Unicef i sociala verksamheten för att skapa praktikplatser för ungdomar.

6. Dalarnas Försäkringsbolag
•• Stödjer Dalarnas Spelmansförbund som utbildar
ungdomar i lokala musiktraditioner.
•• Stödjer Glimma Barn och Ungdom som satsar på att
förändra familjers livsstil med utgångspunkt från övervikt hos barn och unga.
•• Initierat Ung Domare för att stärka och synliggöra
unga domare.

7. Länsförsäkringar Värmland
•• Delar ut pris till årets matentreprenör.
•• Säker Väg till idrotten – erbjuder idrottsföreningar att
genomgå en utbildning i trafiksäkerhet för barn mellan
11–13 år.

8. Länsförsäkringar Uppsala
•• Sponsrar innebandyträning för barn och unga med
funktionsnedsättning.
•• Sponsrar Ronjabollen som arbetar för stötta flickor
som lever under hedersrelaterade normer och
begränsningar.
•• Arbetar mot mobbning, droger och rasism hos elever
i årskurs sex genom Schysst framtid.
•• Satsar på jämställd sponsring och är certifierade av
stiftelsen FairPay.

9. Länsförsäkringar Bergslagen
•• Sponsrar barns- och ungdomars fritidsaktiviteter
genom Bergslagslyftet.
•• Delar ut pris tillsammans med LRF Konsult för årets
matentreprenör i Örebro län och Västmanlands län.

10. Länsförsäkringar Stockholm
•• Samarbetar med Stockholms Fotbollförbund och
sponsrar S:t Eriks Cupens gröna kort för Fair Play.
•• Stödjer Fryshuset. Medarbetare har bl a patrullerat
med Lugna gatan i tunnelbanan och arrangerat en
julklappsaktivitet till Barn till ensamma mammor.
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•• Deltar med Hållbara Hav i kampen för Östersjön för
att öka miljömedvetenheten hos stockholmare.

11. Länsförsäkringar Södermanland
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•• Stödjer genom Jubileumsfonden initiativ för ökad
trygghet och bidra till integration bland barn.
•• Stödjer genom Omtanke Sörmland aktiviteter som
bidrar till att skapa meningsfull sysselsättning för barn
och ungdomar.
•• Genomför tillsammans med bland andra polis och
räddningstjänst säkerhetsdagar för barn.
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12. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
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•• Medarbetare engagerar sig i Mitt Liv, Ung Företag
samhet och My Dream Now.
•• Finansierar två trygghetsvärdar i socialt utsatt område för
att öka innanförskapet i samhället för fler barn och unga.
•• Är huvudpartner till IFK Göteborg och stöttar satsning
som syftar till uppfostra unga i god supporterkultur.

13. Länsförsäkringar Skaraborg
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15. Länsförsäkringar Älvsborg
•• Sponsrar och ställer krav på att idrottsföreningar ska
verka för trygga föreningar. Tillsammans med Friends
utbildas idrottsledare.
•• Samarbetar med Räddningsmissionen och Erikshjälpen
i projektet Solrosen som stöttar barn och ungdomar till
frihetsberövade anhöriga.
•• Främjar antimobbingarbete i förskola och skola genom
att medverka och distribuera verktyg kring svåra
samtal i sju kommuner.

16. Länsförsäkringar Gotland
•• Bidrar genom Skolfonden till skolprojekt med fokus
på värdegrund och likabehandling.
•• Delar ut pris till Hela Gotlands hjälte, en eller flera
personer som förtjänar uppmärksamhet för sina
osjälviska och fina handlingar.
•• Stöttar fotboll genom Kvartersligan för att uppmuntra
barnen till en mer aktiv fritid.

17. Länsförsäkringar Jönköping
•• Sponsrar sommarfotbollsskolor för att ge ungdomar
en meningsfull sysselsättning på lovet.
•• Har instiftat pris för årets matleverantör i Jönköpings
län i syfte att lyfta fram närproducerad mat.
•• Har tillsammans med Tranås energi finansierat en
snabbladdningsstolpe.

18. Länsförsäkringar Halland
•• Utbildar via CSR-verkstaden halländska företag i att
arbeta mer hållbart.
•• Ingår i Länsstyrelsens integrationssatsning och har
projektanställt en person för att informera nyanlända
om hur bank och försäkring fungerar i Sverige.
•• Delar ut reflexer till hallänningarna.
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14. Länsförsäkringar Östgöta
•• Delar ut Östgötapriset till initiativ som bidrar till ökad
gemenskap och trygghet i Östergötland.
•• Samarbetar med fotbollsförbund kring attityder på och
utanför plan i initiativet Respekt i fotboll.
•• Är med i initiativet #starkaretillsammans som handlar
om att hjälpa nya östgötar i samhället. Bidrar med
mentorer och utbildar inom bank och försäkring.
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•• Samarbetar med integrationsprojektet Habo Wolley där
infödda svenska ungdomar blir faddrar till nyanlända.
•• Stödjer idrottsföreningar för h andikappade.
•• Stödjer handbollscup och grönt Kort för Fair Play.
•• Engagerade i nyföretagarorganisationer för att
stimulera fler till att starta företag.
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•• Delar ur ett årligt Hållbarhetspris för en insats utöver
det förväntade. Årets pristagare är Öster i samhället
som jobbar för ett socialt hållbart samhälle.
•• Är med och arrangerar Framtidsdagen – en regional
mötesplats för hållbar utveckling för företagare.

20. Länsförsäkringar Kalmar län
•• Arrangerar Samtalsforum Framåtblick som länkar
samman forskning med samhälle för att få ut forskningsresultat till praktisk tillämpning på lokal nivå.
•• Sponsrar förenings- och kulturliv och bidrar till del
aktighet och lika möjligheter.
•• Stödjer lokal musselodling för ett friskare Kalmarsund.

21. Länsförsäkringar Blekinge
•• Sponsrat en bil till Väggaskolans Fordons- och transportprogram.
•• Instiftat ett stipendium för gymnasielever vid två skolor med fokus på industrijobb med teknisk inriktning.
•• Instiftat ett hållbarhetspris för att lyfta fram företag,
organisationer eller personer som på agerar hållbart.

22. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
•• Stödjer Tusen röster för Nordöstra Skåne med fokus
på ungdomars framtidssyn, tex ordnas workshops
kring jämställdhet, tillgänglighet, diskriminering, miljö
och klimat.
•• Arrangerat ett seminarie i Almedalen kring en mer
mångfaldsanpassad skola .
•• Arrangerat ett pitchmaraton på ”Sveriges bästa
näringslivsdag” där unga entreprenörer fick chansen
att lyfta sina idéer, företag och projekt.

19. Länsförsäkring Kronoberg

23. Länsförsäkringar Skåne

•• Samarbete med Växjö Lakers kring trygghet, omtanke
och inkluderande i barn- och ungdomshockeyn.

•• Stödjer Ung Aktiv 9 och MFF i arbetet att skapa en aktiv
och givande vardag för ungdomar.
•• Sponsrar ”Live it up” som driver ett ledarskapsprogram
för unga kvinnor.
Hållbarhet
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Skadeförebyggande aktiviteter 2017
Länsförsäkringar arbetar aktivt med skadeförebyggande aktiviteter runt om i Sverige.
Ett axplock syns nedan.
1. Länsförsäkringar Norrbotten
•• Delar ut reflexvästar till förskolebarn i Norrbotten.
•• Delar ut vattenlarm i samband med besiktning av
nyförsäkrade villor.
•• I samarbete med Brandskyddsföreningen och
Räddningstjänsten genomförs utbildning av hjärtoch lugnräddning av barn.
•• Samarbetar med Verisure för att öka antalet hushåll
med brand- och inbrottslarm.

2. Länsförsäkringar Västerbotten
•• Gör löpande besiktningar av lantbruk.
•• Delar ut reflexvästar till länets invånare.
•• Håller informationsevent med tips och råd för vintring
av fritidshus.

3. Länsförsäkringar Jämtland
•• Delar ut gratis reflexvästar till förskolor.
•• Förebyggande arbete för att minska vattenskador och
hjälper kunder att installera vattenfelsbrytare.
•• Utser årets bilplåtverkstad, för att stimulera miljö
vänliga och säkra bilreparationer.

4. Länsförsäkringar Västernorrland
•• Stödjer Sotarprojektet Övik.
•• Förebygger vattenskador i kök genom att installera
vattenlarm hos villakunder.
•• Håller informationsträffar med hantverkare och entreprenörer inom länet för att öka kunskap om vatten
skador och brandrisker.

5. Länsförsäkringar Gävleborg
•• Genomför skadeförebyggande hembesök hos k under.
•• Samarbete med Sandvikens IF för nattfotboll , dans
och cityvärdar för inkludering och trygghet.
•• Utbildar kunder i hjärt- och lugnräddning av barn.
•• Bidrar till att 300 idrottsledare utbildas via Sveriges
livräddningssällskap och Gävleborgs Idrottsförbund
i hjärt- och lugnräddning.

6. Dalarnas Försäkringsbolag
•• Gör skadeförebyggande hembesök hos villaägare,
lantbrukare och företagare med fokus på vatten-,
brand- och inbrottssäkerhet.
•• Dalarnas Villa som tillsammans med Högskolan Dalarna
tagit fram gymnasiala yrkesutbildningar.
•• Deltar i Sveriges största brandövning.

7. Länsförsäkringar Värmland
•• Besiktigar villor i samarbete med OCAB och elbesiktningar på lantbruk tillsammans med ÅF.
•• Genomför halkkörningsutbildningar för kunder.
•• Utbildar leverantörer i byggtekniska förutsättningar för
säkra vatteninstallationer och krishantering i samband
med vatten- eller brandskada.

8. Länsförsäkringar Uppsala
•• Besiktigar villor och lantbruksvillor för att upptäcka
risk för skador inom bland annat brand och vatten.
•• Deltar i Sveriges största brandövning.
•• Projekt kring installation av vattenfelsbrytare hos
kunder i vissa områden.
•• Elbesiktning på lantbruk.

9. Länsförsäkringar Bergslagen
•• Ordnar kundträffar kring hur man renoverar rätt.
•• Säker Gård och Säker Hästgård – ger råd till hur kunder
kan minska olyckor på sin gård.
•• Deltar i Sveriges största brandövning.
•• Delar ur reflexvästar till förskolebarn i 23 kommuner.
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10. Länsförsäkringar Stockholm
•• Delar ut reflexvästar till länets förskolebarn.
•• Genomför skadeförebyggande besiktningar vid
nyteckning av villaförsäkring.
•• Stödjer skadeförebyggande program för yrkestrafiken
och lantbruk.
•• Deltar i Sveriges största brandövning.
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11. Länsförsäkringar Södermanland
•• Delar ut reflexer och reflexvästar till kunder.
•• Samarbetar med polis och räddningstjänst för att
minska brottsligheten och öka trygghet genom
Grannsamverkan.
•• Samlar in miljöfarligt avfall från lantbrukskunders gårdar.
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12. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
•• Genomför trygghetsbesök hos villakunder i syfte att
identifiera potentiella risker för skador med fokus på
brand, vatten och inbrott.
•• Bjuder in kunder till kunskapsträffar och skickar ut
skadeförebyggande tips och råd.
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13. Länsförsäkringar Skaraborg
•• Ger tips och råd till kunder för att minska risk för
vattenskador, brand och inbrott.
•• Ger tips och råd till företag för att minska stöldoch skadegörelserisker.
•• Deltar i trygghetsvandringar med kommun, polis
och föreningar i städer.
•• Utbildar föräldrar i ABC - andning, blödning
och chock.

14. Länsförsäkringar Östgöta
•• Delar ut reflexer till gående, ziplampor till skolelever
och reflexvästar till cyklister.
•• Deltar i Trafiksäkerhetsdag där transportelever i länet
får trafiksäkerhetsinformation och halkutbildning med
tunga lastbilar.
•• Samarbetar med olika aktörer för att minska cykel
stölder, tex genom märkning av cyklar.

15. Länsförsäkringar Älvsborg
•• Skadeförebyggande tips för cyklar och båtar.
•• Deltar i Sveriges största brandövning.

16. Länsförsäkringar Gotland
•• Skadeförebyggande arbete kring vatten-, brandoch trafikskador.
•• Samarbetar med Svenska Livräddningssällskapet
kring sommarsimskola på ön.
•• Samarbetar med Trafikövningsplats Gotland kring
tryggare trafik.

17. Länsförsäkringar Jönköping
•• SANT-projektet, projekt rörande översvämnings
kartering kring Svartån.
•• Erbjuder kunder gratis besiktning i syfte att förebygga
vattenskador.
•• Deltar i Tryggare by tillsammans med räddningstjänsten och polisen för att utbilda i brand- och inbrotts
förebyggande åtgärder på landbygden.

18. Länsförsäkringar Halland
•• Delar ut en brandsläckare till nya hemförsäkrings
kunder.
•• Ger första-hjälpen-utbildningar för barn och seniorer.
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20. Länsförsäkringar Kalmar län
•• Delar ut reflexvästar till förskolor och håller Första
hjälpen-utbildning för föräldrar.
•• Är partner i Grannsamverkan med lokal polis och
kommuner.
•• Deltog i Viltskadeveckan – tryggare vägar,i samarbete
med polis och räddningstjänst, med skadeföre
byggande råd, delade ut reflexvästar och viltremsor.

21. Länsförsäkringar Blekinge
•• Delar ut reflexvästar till förskolebarn.
•• Samarbete med polis, räddningstjänst och LRF kring
”säker by” och grannsamverkan.

22. Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
•• Deltar i brandskyddsprojekt.
•• Deltar i trygghetsvandringar som skapar trygghet
för ungdomar som är ute sent.

23. Länsförsäkringar Skåne
•• Erbjuder fastighetsägare i Sofielund i Malmö möjlighet
att ”Trygghetscertifiera” sina fastigheter, en process
som skapar en tryggare vardag för de boende.
•• Erbjuder lantbrukskunder tillsammans med Håll
Sverige Rent återvinningsförsäkring där miljöfarligt
avfall hämtas från lantbruksgårdar.
•• Ger tips om hur man klimatanpassar sin villa.

19. Länsförsäkring Kronoberg
•• Trygghetsskapande information för ett trettiotal
grannsamverkansföreningar.
•• Samarbete med polis och Markaryds kommun för att
få invånarna att skydda sina värdesaker med DNAmärkning.
•• Aktivitet för att minska antalet vattenskador genom
erbjudande om vattenfelsbrytare.
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Klimatpåverkan och naturskador
För försäkringsverksamheten är den globala
uppvärmningen en finansiell risk som över
tid har svåröverblickbara konsekvenser.
Ett varmare klimat som följs av ökade risker
för naturskador i form av extrema väder
händelser som skyfall, stormar och översvämningar kommer att innebära en risk för
ökade utbetalningar för väderrelaterade
försäkringsskador, med stora variationer
mellan åren och över olika delar av landet.

Omställningsproblemen för att hantera den
finansiella risken och minska klimatförändringarnas konsekvenser innebär i många
avseenden en ny situation. Att använda historiska data och samband riskerar att leda
till en systematisk underskattning av riskerna i och med den ökande trenden.
Länsförsäkringaras Forskningsfond
Länsförsäkringar stödjer sedan många år
tillbaka vetenskaplig forskning kring män-

niskors trygghet genom Stiftelsen Länsförsäkringars Forskningsfond. Forskningen ska
bidra till ökad ekonomisk och fysisk trygghet
i samhället. Resultaten görs allmänt tillgängliga samt omsätts i allt ökande
utsträckning i den egna verksamheten mot
kund. Fem fokusområden prioriteras:
Morgondagens samhälle, trafiksäkerhet,
klimatanpassning, ömsesidiga affärs
modeller samt tryggt boende.

Forskningsområde

Forskningsprojekt

Tidsperiod

Morgondagens samhälle: digitalisering,
urbanisering, delningsekonomi

Tillitens geografi: Lokalsamhällhets tillit i ett Sverige i förändring. Ersta Sköndal högskola.

Uppstart 2017
Slutrapport 2019

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

Uppstart 2017
Slutrapport 2021

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

Uppstart 2018
Slutrapport 2020

Trafiksäkerhet

Hjulburna, oskyddade trafikanter. VTI Linköping.

Uppstart 2015
Slutrapport 2017

Klimatanpassning

Översvämningsrisker vid svenska kusten. SMHI Norrköping.

Uppstart 2013
Slutrapport 2017

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

Uppstart 2015
Slutrapport 2018

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

Uppstart 2015
Slutrapport 2017

Ömsesidiga affärsmodeller

Ömsesidighet i den svenska försäkringsmodellen. Uppsala universitet.

Uppstart 2016
Slutrapport 2018

Tryggt boende

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

Uppstart 2016
Slutrapport 2018

Ansvarsfullt försäkringserbjudande
Länsförsäkringar erbjuder ett brett utbud av försäkringar som ger
trygghet anpassad till olika behov. Genom skadeförebyggande arbete
och ansvarsfulla reparationer kan Länsförsäkringar bidra till ett hållbart samhälle.
Skadeförebygga är ett miljöarbete
Att undvika en skada är en vinst för miljön
och kunderna. Den skadeförebyggande
verksamheten bidrar till minskad miljöpåverkan med mindre avfall, energi, nya material, transporter och andra resurser både vid
skadehändelsen och vid återställandet och
reparationen. Störst miljöpåverkan har
natur-, vatten-, brand- och motorskador,
som är Länsförsäkringars fokusområden
i det skadeförebyggande arbetet.

med ny bebyggelse i utsatta områden. Dialog
förs med beslutsfattare i samhället kring klimatanpassning och planering av bebyggelse.
Länsförsäkringar informerar kunder hur de
kan skydda sig mot naturskador vid storm,
åska, översvämning, värmebölja, torka och
kraftiga snö mängder samt minska risken att
starta en skogsbrand. Forskning kring klimatanpassning görs via Länsförsäkringars
Forskningsfond.
Insatser för att förebygga vattenskador

Insatser för att förebygga naturskador

Ökade skadekostnader orsakade av
naturskador har flera orsaker. Dels en
ökande trend av mer extrema vädersituationer, dels på grund av den samhällsplanering

Länsförsäkringsgruppen 2017

Vattenskador är den vanligaste typen av
skada i våra bostäder. Varje år inträffar över
100 000 vattenskador i Sverige. En genomsnittlig vattenskada i ett hem innebär runt
300 kilo koldioxidutsläpp. Vattenskador kan

undvikas genom val av rätt material och
metoder samt genom installation av vattenlarm och vattenfelsbrytare. Länsförsäkringar informerar löpande kunder och
entreprenörer om hur de kan minska risk
erna för vattenskador.
Insatser för att förebygga brandskador

Brand är den enskilt största skadehändelsen. Allt från totalskador i stora kommer
siella byggnader till från början små inci
denter som ändå orsakar allvarliga bränder
i hemmet. Köket är den plats där flest bränder startar, och nära hälften av dem startar
vid spisen. En villabrand ger i genomsnitt ett
koldioxidutsläpp på 25 ton. Bränder orsakar
även andra kemiska utsläpp i luft, mark och
vatten. Brandsanering och återställande av
ett hus kräver mycket energi, nya eller återvunna resurser och orsakar stora mängder
avfall. Länsförsäkringar informerar löpande
sina kunder om hur de kan minska riskerna
för brandskador.

Hållbarhet
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Insatser för att minska trafikolyckor

Länsförsäkringar är marknadsledande på
motorförsäkring och arbetar för att minska
antalet olyckor i trafiken. Detta har bland
annat lett fram till ett gemensamt arbetssätt
och en statistikdatabas som kallas ”Skada på
karta”. Vid en olycka eller incident inom
motor och trafik rapporteras denna geografiskt och den samlade incident- och olycksstatistiken ger kunskap om var olyckor sker
och varför, samt ger förutsättningar för att
förebygga trafikskador långsiktigt i samverkan med väghållare och kommuner. Kunder
kan plotta skadan via skadeanmälan på
internet.
Länsförsäkringar arbetar även med förebyggande informationsinsatser kring fyrhjulsdrivna fordon och barn samt cykelolyckor. Länsförsäkringars Forskningsfond
finansierar forskning rörande trafiksäkerhet.
Hållbarhet vid skadereparation
Länsförsäkringar AB har tagit fram en certifiering av bilverkstäder i samarbete med
Autoteknik. De flesta länsförsäkringsbolagen har anslutit sig till certifieringen som
säkerställer uppfyllelse av miljö- och kvalitetskrav av de bilverkstäder som används
för skadereparation. Certifierade verkstäder
ska i möjligaste mån använda begagnade
delar vid reparation och i första hand laga
plastdetaljer istället för att byta, vilket innebär mindre miljöpåverkan. Kvalitetskontroller av utförda reparationer görs av länsförsäkringsbolagen. Under 2017 gjordes
cirka 1 300 kontroller av verkstäder. Trafikförsäkringsföreningens kvalitetsmätning
per 30 juni 2017 visade att certifierade bilverkstäder till 35 procent hade färre brister
än icke-certifierade bilverkstäder. Under
2018 kommer länsförsäkringsbolagen fortsätta att utföra kvalitetskontroller av
utförda skadereparationer.
Länsförsäkringsbolagen ställer höga
kvalitetskrav i samband med skaderepa
ration av fastigheter och bostäder. Till
sammans med Länsförsäkringar AB vidareutvecklas metoder och system för att ställa
krav på de företag som reparerar byggnadsskador. Dialog förs med företagen om byggmetoder, återvinning och material som
minskar negativ miljöpåverkan.
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Samarbete med återvinningsföretag
Flera länsförsäkringsbolag samarbetar med
Godsinlösen, ett företag som specialiserat
sig på att återbruka och återvinna skadat
gods. Därutöver finns lokala samarbeten
med återvinningsföretag. Under 2017 har
länsförsäkringsbolagen via Godsinlösen
reducerat sina koldioxidutsläpp med 243 ton
och avfallsmängder med 852 ton avseende
elektronik (mobiltelefoner, datorer, surfplattor) och cyklar vilka är de godskategorier
som det finns mätningar på.
Återvinningstjänsten erbjuds av flera
länsförsäkringsbolagen i samarbete med
Håll Sverige Rent och lokala entreprenörer
för att minska skrot och miljöfarligt avfall på
den svenska landsbygden. Under 2017 samlades 469 (399) ton farligt avfall och 3 388
(3 027) ton lantbruksskrot in.

Agria-appen och Pälspodden som ger råd
och tips till djurägare och med tjänsten
Firstvet där kunder via videolänk gratis kan
konsultera veterinär vid sjukdom och
olycksfall.
Agrias forskningsfond stödjer forskning
kring djurs hälsa och välbefinnande samt
djurens betydelse för människan och samhället. Agria har omfattande skadestatistik
som används av forskare och avelsklubbar
i arbetet för ökad djurhälsa och hållbarhet.

Hälsa för ett hållbart liv
Länsförsäkringar är en av Sveriges ledande
aktörer inom sjukvårds-, sjuk- och olycksfallsförsäkring och deltar aktivt i samhällsdebatten kring en god hälsa och ett hållbart
arbetsliv. Sjukvårdsförsäkringen bygger på
förebyggande hälsotjänster och rätt vård
i rätt tid med effektiv rehabilitering. För att
säkerställa att vården som förmedlas är
medicinskt motiverad och ger långsiktigt
bästa resultat för kunderna används så
kallad oberoende medicinsk granskning.
Syftet är att vårdgivarna ska följa samma
riktlinjer för de behandlingsformer som är
rekommenderade vid olika besvär, vilket
gör att vård och rehabilitering ger ett bättre
resultat för kunderna. De förebyggande
hälsotjänsterna syftar till att främja god
hälsa och förebyggande av ohälsa genom till
exempel minskad stress, bättre sömn och en
sundare livsstil. I rehabilitering ingår medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering
samt behandling av beroende och missbruk.

Försäkringsbedrägerier
Det är angeläget att motverka försäkringsbedrägerier för att skydda försäkrings
tagarna och för att hålla nere premierna.
Enligt Svensk Försäkring står försäkrings
bedrägerierna för m
 ellan 5–10 procent av
skadekostnader, vilket betyder att försäkringsbedrägerierna kostar mellan 3 till 6
mdkr per år för hela försäkringsbranschen.
Länsförsäkringars utredningsverksamhet arbetar med utredningar av misstänkta
bedrägerier och med förebyggande arbete
kring brottstrender genom utbildning och
riktade aktiviteter. Under 2017 var bland
annat reseskador i fokus för Länsförsäkringar. Utredningsverksamheten stoppar
felaktiga utbetalningar för mellan 170–180
Mkr per år fördelat på cirka 2 700 ärenden.
Bedrägerierna är ett område som ökar kraftigt i hela samhället.
För att motverka bedrägerier och öka
trygghetsfaktorn för kunderna samverkar
Länsförsäkringar med försäkringsbranschen
och myndigheter via Svensk Försäkring.
Arbetet skapar förutsättningar för att
påverka allmänhetens attityder till bedrägerier samt bidrar till att få en överblick av
omfattningen på problemet. Under 2017 deltog Länsförsäkringar i en branschgemensam
aktivitet avseende bilbränder. Länsförsäkringar följer Svensk Försäkrings riktlinjer
kring försäkringsbedrägerier.

Hälsofrämjande och skadeförebyggande
arbete för djur
Agria är marknadsledare inom djurförsäkring i Sverige och arbetar med skadeförebyggande och hälsofrämjande arbete för
djur och stödjer aktivt forskning kring djurs
hälsa. Kunderna är engagerade i frågor som
rör djur och veterinärvård. Agria ger råd och
information via digitala kanaler, bland annat

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

Länsförsäkringsgruppen 2017

Ansvarsfullt pensions- och sparerbjudande
Kundernas sparkapital placeras i både egna fonder och externa fonder. Utgångspunkten är att välskötta, hållbara bolag är en långsiktigt
god investering. Aktiv ägarstyrning, internationella konventioner, förvaltarurval och samarbeten är grunden för arbetet inom ansvarsfulla
investeringar. Länsförsäkringar eftersträvar transparens för att redogöra för arbetssätt och rutiner gällande ansvarsfulla investeringar.
Aktiv ägarstyrning
I ägarstyrningen ingår bolagsdialoger kring
hållbarhetsfrågor, ett aktivt deltagande
i portföljbolagens valberedningar för att
påverka styrelsesammansättning samt
rösta på bolagsstämmor. En långsiktig målsättning är att öka mångfalden i portfölj
bolagens styrelser vad gäller kön, ålder och
bakgrund. Under stämmosäsongen 2017
uppgick andelen kvinnliga styrelseleda
möter till 43 (41) procent i de bolag där Länsförsäkringar Fondförvaltning deltog i valberedningen. Länsförsäkringar AB för dialoger
med bolag kring hållbarhetsfrågor i ett före
byggande syfte. Två fokusområden 2017 var
vattenrisker i bolag på tillväxtmarknader och
arbetsvillkor i jordbrukskedjan inom livsmedelsbranschen.
Internationella konventioner etisk grund
Arbetet med ansvarsfulla investeringar utgår
från de internationella konventioner som

Länsförsäkringsgruppen 2017

Sverige har undertecknat inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt
kontroversiella vapen (kärnvapen, kluster
vapen, biologiska och kemiska vapen samt
personminor). Samarbete sker med ett
externt etikkonsultföretag för att analysera
noterade bolaginnehav utifrån dessa konventioner. Med analysen som utgångspunkt
försöker Länsförsäkringar AB att påverka
bolag som bryter mot konventionerna
genom dialog. Det sker med målet att det
analyserade bolaget ska upphöra med kränkningen samt vidta förebyggande åtgärder för
att förhindra att liknande incidenter upp
repas. Om dialogen inte når avsett resultat
kan innehavet som en sista utväg avyttras.
Samarbeten med andra investerare
I syfte att ge större tyngd i påverkansdialoger samt för att driva branschgemensamma
frågor samarbetar Länsförsäkringar AB med
andra investerare. Samarbeten sker bland

annat inom ramen för FN-initiativet Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).
Krav på externa förvaltare
Länsförsäkringar Fondförvaltnings svenska
fonder förvaltas av interna förvaltare. Länsförsäkringar ABs övriga investeringar förvaltas av externa förvaltare genom fonder
eller diskretionära mandat. Investerings
filosofin bygger på att använda ledande förvaltare i Sverige och utomlands med olika
placeringsområden och förvaltningsinriktningar. Vid upphandling av nya förvaltare
ställs hållbarhetskrav. Årligen sker uppföljning av hur förvaltarna integrerar hållbarhetsfrågor i sin förvaltningsmodell.
Klimatrisker i investeringar
Länsförsäkringar AB ser finansiella risker i att
investera i bolag som baserar sin verksamhet
på fossila bränslen eftersom fossila tillgångar
riskerar att bli så kallade strandade tillgångar.
Under 2016 avyttrade Länsförsäkringar AB,
ett 80-tal gruvbolag och energibolag med
mer än 50 procent av sin omsättning från kol
i sina egna fonder och direktinvesteringar.
Under 2017 sänktes omsättningsgränsen till
20 procent vilket innebar att ytterligare 50
kolbolag avyttrades.

Hållbarhet
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Ansvarsfullt bankerbjudande
Länsförsäkringar Bank är en viktig del av det finansiella systemet
och kan genom att verka för en ansvarsfull kreditgivning bidra till
ökat kundvärde och en finansiell stabilitet. Länsförsäkringar Banks
utlåning sker i Sverige och i svenska kronor.
Kreditgivning med låg hållbarhetsrisk
Kreditgivning till privatpersoner och företag
är geografiskt väl diversifierad samt med låg
genomsnittlig utlåning per kund. Banken har
mycket begränsad utlåning till storföretagssektorn där miljö- och samhällsrelaterade
risker typiskt sett är betydligt större. Affärs
modellen inom kreditgivning har således
relativt låga kreditrisker.
Höga krav ställs på kundernas återbetalningsförmåga samt säkerheternas kvalitet.
Kreditberedningsprocessen tillsammans
med rådgivarnas lokala kund- och marknads
kännedom ger goda förutsättningar för en
utlåningsportfölj med en hög kreditkvalitet
och låga hållbarhetsrisker.

Anti-penningtvätt och motverkande
av finansiering av terrorism
Inom Länsförsäkringar AB bedrivs ett
omfattande arbete för att begränsa risken
för att verksamheten ska användas eller
utsättas för finansiell brottslighet. Aktiv
övervakning av transaktioner sker för att
upptäcka exempelvis penningtvätt och
finansiering av terrorism. Även andra försök
till bedrägerier, exempelvis kortbedrägerier
bevakas, och det finns ett gemensamt
system inom länsförsäkringsgruppen för
avvikelserapportering.

Medarbetare
Länsförsäkringar är inte ett företag, utan en federation med 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger
Länsförsäkringar AB. Medarbetarna är Länsförsäkringars viktigaste
resurs. De har olika specialist - och yrkeskompetenser som är avgörande för att driva och utveckla verksamheten.
Lokalt och gemensamt
Hanteringen av medarbetarfrågor inom
områden som attrahera, rekrytera, behålla
och avsluta samt förmånsfrågor hanteras
främst individuellt i respektive bolag inom
länsförsäkringsgruppen. I vissa frågor sker
gemensam utveckling och samordning
mellan länsförsäkringsbolagen och Läns
försäkringar AB. En gemensam ambition är
att flytta fram positionerna som attraktiv
arbetsgivare.
Bra utvecklingsmöjligheter
Inom länsförsäkringsgruppen finns en
bredd av yrkeskompetenser inom bank,
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f örsäkring och fastighetsförmedling samt
specialistbefattningar inom ett flertal olika
områden. 23 självständiga länsförsäkringsbolag och ett gemensamt ägt service- och
utvecklingsbolag, Länsförsäkringar AB,
innebär en stor intern arbetsmarknad. Det
ger medarbetarna många möjligheter till
vidareutveckling genom att byta jobb,
antingen inom det lokala länsförsäkrings
bolaget eller inom länsförsäkringsgruppen.
Det kan ske via utlysta visstidsanställningar,
där medarbetaren behåller sin grundanställning, eller genom att byta jobb till en helt ny
tjänst. Vid bolagsbyte får medarbetaren tillgodoräkna sig hela sin anställningstid.

Möjligheter till kompetensutveckling finns
både inom länsförsäkringsbolagen samt via
en gemensam utbildningsverksamhet inom
Länsförsäkringar AB, som tillhandahåller
en gedigen portfölj av utbildningar inom liv-,
bank- och sakförsäkringsområdet samt
ledarskap.Utbildningarna är inriktade på
att ge medarbetarna den kompetens som
behövs för att på ett affärsmässigt sätt
erbjuda kunderna produkter och lösningar
som motsvarar deras behov. Under 2017
genomfördes 12 099 (8 572) utbildningstillfällen för medarbetare inom länsförsäkringsgruppen i den egna utbildningsverksamheten. Därtill utbildas medarbetare
genom kompetensöverföring, externa
kurser och seminarier.
Ledarskapsutbildningar erbjuds även
inom samarbetsorganisationen European
Alliance Partners Company. Till dessa
utvecklingsprogram nomineras årligen
chefer på ledningsnivå och specialister.

Länsförsäkringsgruppen 2017

Arbetsmiljö och hälsa
Länsförsäkringar präglas av en god arbetsmiljö med samarbete och samverkan som
ledord för att skapa stark gemenskap och
kamratskap. Ett öppet och tolerant arbetsklimat befriat från alla former av diskrimi
nering är själva grundstenen i förhållningssättet, gentemot både kollegor och kunder.
Att främja jämställdhet och mångfald är en
självklarhet i företagskulturen.
Länsförsäkringar är en av Sveriges
ledande aktörer inom sjukvårdsförsäkring
och tecknar försäkringen för sina medar
betare. I försäkringen ingår sjukvårdsråd

givning, personligt samtalsstöd samt förebyggande hälsotjänster som innehåller
hälsoprofil och webbaserade hälsoprogram.
Försäkringen innefattar också arbetslivs
inriktad rehabilitering. Länsförsäkringars
strävan är att medarbetarna alltid ska ha en
god balans mellan arbete och fritid.
En av Sveriges mest attraktiva
arbetsgivare
När yrkesverksamma yngre akademiker svarade på Karriärbarometern fick Länsförsäkringar utmärkelsen bästa arbetsgivare inom
försäkring för tionde året i rad med en 53e

placering bland Topp-100 företagen.
I undersökningen Företagsbarometern
placerar ekonomistudenter på landets universitet och högskolor Länsförsäkringar på
första plats över drömarbetsgivare i försäkringsbranschen för femtonde året. Bland
topp-50 av stora arbetsgivare (arbetsgivare
med mer än 600 medarbetare) placerar sig
Länsförsäkringar på plats 26 i undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare. Undersökningen är det interna perspektivet och
baseras på de egna medarbetares svar på
KarriärBarometern.

Begränsad direkt miljöpåverkan
I den egna verksamheten är den
direkta miljöpåverkan relativt begränsad och består främst av tjänsteresor,
uppvärmning och el i kontorslokaler
samt pappersutskrifter. Strategin för
att minska klimatpåverkan från den
egna verksamheten är främst energi
effektivisering, övergång till förnybara el, minskat resande och ökad
användning av digital mötesteknik.
Klimatkompensation förekommer för
det koldioxidutsläpp som uppstår
i den egna verksamheten.
Styrning och inriktning
För att Länsförsäkringar ska nå ambitionen om större hållbarhet i den
egna verksamheten är värdegrunden,
krav och kompetens av största betydelse. Styrning i riktlinjer och policyer
och målsättningar stödjer detta
arbete. Förbättringar i arbetssätt och
rutiner i det dagliga arbetet sker
kontinuerligt för att styra mot ökad
hållbarhet.
Länsförsäkringar AB har undertecknat FN Global Compacts tio
principer, Principer för ansvarsfulla
investeingar (PRI) och Principer för
hållbara försäkringar (PSI). Länsförsäkringar är medlem i flera branschorganisationer och deltar i flera samarbeten kring hållbarhet med andra
aktörer.

Länsförsäkringsgruppen 2017
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Stabil marknadsledande
position
Sakförsäkring Ett starkt resultat, god volymtillväxt och fortsatt nöjdaste privatkunderna
enligt Svenskt Kvalitetsindex summerar året 2017. Premieintäkterna ökade till 25,5 Mdkr,
totalkostnadsprocenten förbättrades till 92, och den marknadsledande positionen är stabil
med en marknadsandel på 31 procent.

Premieintäkt: 25 504 Mkr

Rörelseresultat: 7 078 Mkr

Totalkostnadsprocent

Länsförsäkringars sakförsäkringsaffär tecknas till största del i länsförsäkringsbolagen.
Viss sakförsäkringsaffär, som bland annat
djur- och hälsaförsäkring, tecknas i det
gemensamt ägda Länsförsäkringar ABs
dotterbolag. Av länsförsäkringsgruppens
totala premieintäkt inom sakförsäkring på
25,5 Mdkr tecknas 19,9 Mdkr i de 23 länsförsäkringsbolagen och resten i Länsförsäkringar AB-koncernen.
Sakförsäkringsmarknaden
Premieinkomsterna på sakförsäkringsmarknaden i Sverige växer stadigt och inbetalda
premier nådde 80 Mdkr under 2017. De
senaste 10 åren har premieinkomsterna
ökat med 22 Mdkr, en ökning med 38 procent. Ökningen är stor men fördelar sig
olika per försäkringsgren. Sjuk- och olycksfallsförsäkring har under dessa tio år fördubblats i premieinkomst, medan försäkringsgren företag och fastighet istället har
minskat med cirka 4 procent. Jämfört med

2016 har antalet försäkrade hem och villor
ökat något medan antalet fritidshus förblev
relativt oförändrat. Antal personbilsförsäkringar fortsätter att öka när nybilsförsäljningen 2017 hamnade på den högsta nivån
någonsin.
Distribution via digitala kanaler fort
sätter att öka. Manuella och arbetsintensiva
processer förenklas, effektiviseras och
automatiseras med stöd av robotisering
och allt intelligentare beslutsstöd. Genom
informationsförsörjning och analys kan man
prissätta risker mer exakt vilket ger ett individuellt erbjudande som är koordinerat och
anpassat efter kundens behov. Samtidigt
medför digitaliseringen även en ökad risk
för cyberattacker, som blivit alltmer frekventa och sofistikerade.
Personbilsmarknaden befinner sig i en
stark förändringsfas. Nybilsregistreringen
har slagit nya rekord samtidigt som man
kan se ett trendbrott för andelen privatleasade fordon under 2017, som minskat något.

Marknadsandelar
Sakförsäkring

Företags- och fastighetsförsäkring

Källa: Svensk Försäkring

Källa: Svensk Försäkring

Andel av inbetalda premier

Andel av inbetalda premier

Länsförsäkringar, 30,8%

Dina federationen, 2,7%

Länsförsäkringar, 44,8%

Dina federationen, 3,5%

If, 18,5%

Captivebolag, 2,3%

Captivebolag, 11,1%

Gjensidige, 2,7%

Folksam, 15,7%

Övriga, 12,2%

If, 9,6%

Folksam, 2,2%

Trygg-Hansa, 14,6%

Trygg-Hansa, 9,4%

Övriga, 12,0%

Moderna, 3,2%

Moderna, 4,7%

Länsförsäkringar förstärker sin marknadsledande
position inom sakförsäkring med en marknadsandel på
30,8 procent.
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Sakförsäkring

Inom företags- och fastighetsförsäkringar förstärker
Länsförsäkringar sin starka position med en marknads
andel på 44,8 procent.

Länsförsäkringsgruppen 2017

Sakförsäkring

och inom motor/kasko till 27,3 (26,8) procent, mätt i premieinkomst.

Nybilsmarknaden förväntas förbli fortsatt
stark de kommande åren, samtidigt som
utvecklingen mot aktiv säkerhet och autonoma fordon kommer att minska skadefrekvensen och skadekostnaderna. Många
förändringar av försäkringsbehovet och
lagstiftningen förväntas, med en trolig förskjutning från personansvar till producentansvar. Samtidigt sker en fortsatt utveckling mot elektrifierade- och fossilfria
fordon. Mycket pekar på att det är elektrifierade fordon som kommer att dominera
fordonsmarknaden i framtiden, men en
omställning tar tid och den ekonomiska
aspekten för konsumenten väger tungt.
Elbilen är idag betydligt dyrare att köpa än
en motsvarande fossildriven bil, vilket är en
bromsande faktor. Subventioner, beskattning och andra politiska beslut, så som förbud mot nyförsäljning av fossildrivna bilar,
kan dock skynda på omställningen i väntan
på att prisnivån för elbilar ska sjunka.
Ny teknik driver utvecklingen av intelligenta hem och fastigheter. Genom att
använda funktioner inom intelligenta hem
kan man i det skadeförebyggande arbetet
hitta nya lösningar som är mer automatiserade, långsiktigt hållbara och som ser till
helheten för kunden. Det innebär möjligheter i form av moderniserade skadeförebyg-

gande tjänster kopplat till vatten, brand och
inbrott som kan leda till ökad upplevd
trygghet hos kunderna. Den teknologiska
utvecklingen kan även öppna upp för nya
arbetssätt vid riskbedömning och skadereglering, med minskad skadefrekvens och
minskade skadekostnader som följd.

Villahemförsäkring

Personbil

Hemförsäkring

Källa: Svensk Försäkring

Källa: Svensk Försäkring

Källa: Svensk Försäkring

Andel av antal försäkringar

Marknadsposition
Länsförsäkringar förstärker sin marknads
ledande roll i en växande sakförsäkringsmarknad med en marknadsandel på 30,8
(30,2) procent, mätt i premieinkomst. Länsförsäkringar är marknadsledande inom försäkringsgrenarna företag och fastighet,
villa-hem, motoraffär och djurförsäkring.
Länsförsäkringars marknadsandel för
företags- och fastighetsförsäkringar stärktes till 44,8 (41,0) procent, mätt i premie
inkomst.
Marknadsandelen för villahem, 39,9 procent, och för hemförsäkring, 26,0 procent,
mätt i antal försäkringar, är i princip oförändrade i jämförelse med konkurrenterna
trots att det totala antalet försäkrade
objekt ökade. Under 2017 ökade Länsförsäkringars bestånd med 9 000 villahemförsäkringar och 27 000 hemförsäkringar.
Motoraffären fortsätter att öka marknadsandelarna, inom trafik till 39,5 (38,7) procent

Andel av antal försäkringar

Förmedlad affär
Länsförsäkringar Mäklarservice är Länsförsäkringars länk till de kunder som väljer att
företrädas av försäkringsförmedlare. Länsförsäkringsgruppens förmedlade sakförsäkringspremie ökade med 14 procent och
uppgick till 2 044 (1 787) Mkr. Den förmedlade sakförsäkringsaffären utgjorde 31 procent av länsförsäkringsgruppens totala sakförsäkringsbestånd för företagsförsäkring.
En tydlig prioritering av de större förmedlarbolagen, i syfte att öka genomslaget
bland de medelstora företagen, har varit en
framgångsrik strategi. Utöver arbetet med
försäljning har Länsförsäkringar fortsatt
arbetet med att utveckla automatiserade
tjänster i den förmedlade affären inom sakförsäkring, allt för att underlätta förmedlarens dagliga möte med Länsförsäkringar.
Länsförsäkringsgruppens förmedlade
grupp- och hälsaaffär uppgick till 257 (255)
Mkr. Länsförsäkringars tillväxt under året
har skapats av ny affär i befintliga grupplivplaner.

Andel av antal försäkringar

Länsförsäkringar, 39,9%

Gjensidige, 2,5%

Länsförsäkringar, 35,0%

Moderna, 3,2%

Länsförsäkringar, 26,0%

Gjensidige, 1,5%

Folksam, 27,8%

Moderna, 2,1%

If, 23,9%

Gjensidige, 3,1%

Folksam , 47,0%

Dina federationen, 1,4%

If, 12,6%

Övriga, 0,4%

Folksam, 18,9%

Protector, 1,1%

If, 11,2%

Övriga, 1,0%

Trygg-Hansa, 9,9%

Trygg-Hansa, 10,4%

Övriga, 1,1%

Trygg-Hansa, 9,9%

Dina federationen, 4,8%

Dina federationen, 3,3%

Länsförsäkringar är fortsatt marknadsledande
inom villahemförsäkring med en marknadsandel
på 39,9 procent.

Länsförsäkringsgruppen 2017

Marknadsandelen inom personbilsförsäkring uppgick till
35,0 procent. Både Länsförsäkringars premiebestånd
och antal försäkringar ökade.

Moderna, 2,0%

Marknadsandelen inom hemförsäkring uppgick till 26,0
procent. Antalet hemförsäkringar ökade under året.

Sakförsäkring
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Motor

Boende

Båt

Länsförsäkringar erbjuder fordonsförsäkring inom privat-, företags- och lantbrukssegmenten. Tillväxten var fortsatt stark
2017. Länsförsäkringars premieinkomst för
trafik- och motorförsäkring ökade med 5
procent, jämfört med en marknadstillväxt
på drygt 3 procent. Därmed ökade Länsförsäkringars marknadsandel till 30,8 (30,3)
procent, mätt i premieinkomst.

Länsförsäkringar erbjuder boendeförsäkringar för både villor, lägenheter och fritidshus. Den totala marknaden för boendeförsäkring växte under 2017 med 166 Mkr,
motsvarande 1,0 procent mätt i premie
inkomst. Länsförsäkringar ökade under
samma period premieinkomsten inom
boendeförsäkring med 312 Mkr, mot
svarande 6,7 procent.

Länsförsäkringar erbjuder båtförsäkring för
fritidsbåtar. Under 2017 uppgick marknadsandelen till 32,5 (32,4) procent, mätt i antal
försäkringar.

Marknadsposition
Länsförsäkringars premieinkomst inom
motorförsäkring (kasko) ökade med nära
7 procent, jämfört med en marknadstillväxt
på 5 procent. Därmed stärktes marknadsandelen till 27,3 (26,8) procent, mätt i premieinkomst. Inom trafikförsäkring ökade
Länsförsäkringars marknadsandelen till 39,5
(38,7) procent, mätt i premieinkomst, med
en tillväxt på knappt 2 procent i en marknad
som i princip stod stilla. Inom personbil,
den största produkten, växte Länsförsäkringars bestånd med 46 000 fordon under
året. Därmed behöll Länsförsäkringar sin
marknadsledande positionen och försäkrar
mer än var tredje personbil i landet.

Marknadsposition
Länsförsäkringar är fortsatt marknadsledande inom boendeförsäkring med en markandsandel på 30,9 (29,3) procent, mätt
i premieinkomst. Inom villahemförsäkring är
Länsförsäkringar fortsatt marknadsledande, med en marknadsandel på 39,9 procent mätt i antal försäkringar. Även inom
fritidshusförsäkring har Länsförsäkringar
en ledande position, med en marknadsandel
på 40,9 procent mätt i antal försäkringar.
Inom segmentet separat hemförsäkring har
Länsförsäkringar en marknadsandel på 26,0
procent, mätt i antal försäkringar.

Utveckling
För att säkerställa en långsiktigt stark konkurrenskraft inom motoraffären har ett
fokusområde under 2017 varit att utveckla
motorproduktserbjudandet till våra kunder.
Dels har produkterna stärkts innehållsmässigt, dels har den digitala servicen för
motorförsäkringskunderna förbättrats. De
digitala tjänsterna utökades, exempelvis
med skadeanmälan i Länsförsäkringars app,
och utökade möjligheter för kunden att
göra ändringar i sin försäkring direkt på
webben. Även förbättrade prissättningsmodeller för motorförsäkringsprodukterna har
varit högt prioriterade, både inom privatoch företagssegmentet.

Boende

2017

2016

Premieintäkt, brutto, Mkr

4 595

4 310

841 000

814 000

26,0

26,0

696 000

687 000

39,9

40,1

236 000

235 000

40,9

40,9

2017

2016

Hem, antal försäkringar

Premieintäkt, brutto, Mkr

8 757

8 358

Marknadsandel, antal hem, %

1 718 000

1 672 000

35,0

36,1

1 422 000

1 387 000

48,0

49,5

Marknadsandel, antal
personbilar, %
Övriga fordon,
antal försäkringar
Marknadsandel, antal
övriga fordon, %
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Utveckling
Under året har stölderna, framförallt av
nyare utombordsmotorer, fortsatt att öka.
Däremot har antalet registrerade skador
minskat något. Sannolikt bidrog sommarens
ostadiga väder samt frånvaron av större
höststormar till ett något lägre skadeantal
för 2017 än närmast tidigare år.

Utveckling
Konkurrensen inom boendeförsäkringssegmentet varierar över landet och är
i stort sett oförändrad samtidigt som marknadsandelarna håller sig stabila. Trenden
inom boendeförsäkring är fortsatt attraktiva paketerbjudanden med ett brett skydd,
där det som tidigare var tilläggsförsäkringar
nu ingår i grunderbjudandet. Alla försäkringsbolag arbetar för att erbjuda bra digitala lösningar.

Motor
Personbil, antal försäkringar

Marknadsposition
Länsförsäkringar behöll sin ledande marknadsposition under 2017. Närmaste konkurrent är Moderna Försäkringar/Atlantica,
med en marknadsandel på 18,7 procent,
mätt i antal försäkringar.

Villa+Villahem,
antal försäkringar
Marknadsandel, antal
villa+villahem, %
Fritidshus, antal försäkringar
Marknadsandel, antal
fritidshus, %

Båt

2017

Premieintäkt, brutto, Mkr
Fritidsbåt, antal försäkringar
Marknadsandel, antal, %

2016

149

147

90 000

86 000

32,5

32,4
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Sakförsäkring

Företag

Lantbruk

Agria Djurförsäkring

Länsförsäkringar erbjuder försäkringar för
alla branscher, från små till stora företag.
Under 2017 uppgick premieinkomsten för
företag- och fastighetsaffären till 5 991
(5 691) Mkr.

Länsförsäkringar erbjuder försäkring för
boendelantbruk, deltidslantbruk och produktionslantbruk.

Länsförsäkringar erbjuder djur- och grödaförsäkring genom Agria. Premieintäkten
uppgick till 3 140 (2 895) Mkr.

Marknadsposition
Under 2017 ökade premieinkomsten för
lantbruksförsäkringar med 4 procent.
Länsförsäkringar är fortsatt ledande inom
försäkringsskydd för lantbruk.

Marknadsposition
Agria är riktmärket och marknadsledande
inom djurförsäkringar både i Sverige och
i Norge. Den svenska verksamheten fort
sätter att leverera stabil tillväxt, främst inom
katt-, smådjurs- och hästförsäkring. Den
1 april lanserades Agrias nya hundrasförsäkring med 423 rasanpassade försäkringar.
Satsningen på kattförsäkring fortsätter och
i slutet av året lanserades en ny kollektiv
veterinärvårdsförsäkring för katthem.
Verksamheten i Norge utvecklades fortsatt
stabilt med ökad affärsvolym. Fler aktörer
ser djurförsäkringar som en intressant
nisch inom försäkringsbranschen och utbudet ökar på den norska marknaden. Även
verksamheten i Danmark hade en stabil
positiv volymtillväxt. Under året lanserades
hästförsäkring i Danmark med en stark initial försäljning. I Storbritannien förbättrades lönsamheten och året präglades av förbättrad kännedom för varumärket Agria och
en betydande beståndstillväxt. Efter folkomröstningen om utträde ur EU (Brexit) följer vi noga utvecklingen och förbereder för
de anpassningar som kan komma att krävas
i och med utträdet. Under året inleddes etableringen i Frankrike.

Marknadsposition
Länsförsäkringars marknadsandelen ökade
till 44,8 (41,0) procent, mätt i premieinkomst, och Länsförsäkringar behöll därmed
sin ledande position. Den ökade marknadsandel beror till stor del på att If och TryggHansa har ändrat sin rapportering under
året och redovisar ansvarsförsäkringar
under annan sakförsäkringsaffär. Även justerat för detta så ligger Länsförsäkringars
marknadsandel stabilt på 41 procent, mätt
i premieinkomst.
Utveckling
Under året lanserades en ny företagsförsäkring ”Startaföretagförsäkring”, som är skräddarsydd för att passa nystartade små företag. Försäkringen är paketerad och klar och
ger ett brett försäkringsskydd. Det är fortsatt många aktörer som erbjuder företagsförsäkringar och överlag råder stor prispress samtidigt som portföljupphandlingar
från de större försäkringsförmedlarna blir
allt vanligare. För mindre företag går trenden
mot branschanpassade försäkringar och
digital distribution.
Inom transportförsäkring är konkurrensen fortsatt hård, framförallt i segmentet
större företag, och premievolymen var relativt oförändrad under året. Inom ansvarsförsäkring fortsätter trenden att allt fler
aktörer visar intresse i segmentet små och
medelstora företag, vilket bidragit till en
ökad konkurrens.
Genom INI (International Network of
Insurance) kan Länsförsäkringar, som en av
få aktörer på den svenska marknaden,
erbjuda skräddarsydda och lokala försäkringslösningar i över 100 länder till konkurrenskraftiga priser.
Företag
Premieintäkt, brutto, Mkr
Antal försäkringar
Marknadsandel, premieinkomst
företag och fastighet, %
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2017

2016

4 398

4 136

234 000

230 000

44,8

41,0

Utveckling
Segmentering av lantbrukskunderna har
förbättrat möjligheten att ge kunderna ett
väl anpassat försäkringsskydd samt att
riskanpassa premien i de olika försäkringslösningarna. En gemensam hantering av
huvudverksamheterna inom ”Gröna
näringar” har samtidigt medfört likriktning
och effektivisering. Möjligheter att på
samma försäkringsbrev komplettera kundernas skydd inom lantbruksområdet med
företagslösningar gör Länsförsäkringar väl
rustade för den fortsatt snabba utvecklingen inom lantbruksområdet, mot större
och mer komplexa diversifierade företag.

Utveckling
Agria arbetar med skadeförebyggande och
hälsofrämjande åtgärder för djur och ger
råd och information till djurägare via olika
digitala kanaler såsom Agria-appen, Pälspodden och tjänsten Firstvet. Via Agrias
forskningsfond stöds forskning kring djurs
hälsa och välbefinnande samt djurens betydelse för människan och samhället. Agrias
omfattande skadestatistik används av forskare och avelsklubbar i arbetet för ökad
djurhälsa och hållbarhet.

Lantbruk
Premieintäkt, brutto, Mkr

2017

2016

1 734

1 665

Lantbruk, antal försäkringar

190 000

189 900

Agria Djurförsäkring

2017

2016

Traktor, antal försäkringar

283 000

283 000

Premieintäkt, brutto, Mkr

3 140

2 895

Sakförsäkring

23

Sakförsäkring

Hälsa

Barnförsäkring

Återförsäkring

Länsförsäkringar erbjuder sjukvårds-, sjukoch olycksfallsförsäkring. Premieintäkten
ökade med drygt 7 procent till 1 665 (1 551)
Mkr under 2017.

Länsförsäkringar erbjuder både gravid- och
barnförsäkringar. Under 2015 lanserades en
ny barnförsäkring och Länsförsäkringar har
sedan dess gjort stora satsningar på försäkringen, som av Konsumenternas Försäkringsbyrå klassats som en av marknadens
bästa. Sedan lanseringen av den nya produkten 2015 har den årliga försäljningen
ökat med mer än 30 procent, mätt i antal
försäkringar.

Länsförsäkringsgruppens gemensamma
återförsäkringsskydd, gruppintern återförsäkring med ett antal poollösningar, hanteras av Länsförsäkringar Sak. Den interna
återförsäkringen och den för länsförsäkringsgruppen gemensamt upphandlade
återförsäkringen är en stor tillgång för
Länsförsäkringar och kunderna. Systemet
säkerställer en stabil lösning till en låg kostnad genom att fördela risk inom länsförsäkringsgruppen och att upphandla externa
skydd för storskador. Länsförsäkringsgruppens interna återförsäkring, där Länsförsäkringar Sak deltar med en 15 procentig
andel av mottagen återförsäkring, har haft
ett år med få storskador.
Länsförsäkringar Sak tecknar även en
väl diversifierad portfölj inom internationellt mottagen återförsäkring, både riskoch katastrofaffär, med tyngdpunkt på affär
inom egendom. En sedan länge etablerad
inriktning är att teckna affär från ömsesidiga bolag med en bred geografisk riskspridning.

Marknadsposition
Länsförsäkringars marknadsandel låg stabilt på drygt 20 procent. Marknaden för
personriskförsäkringar påverkas av oron för
att de offentliga socialförsäkringarna inte
är tillräckliga, och hushållens ökade skuldsättning. Personriskförsäkringar utgör ett
viktigt komplement för att öka den ekonomiska tryggheten vid sjukdom, olycksfall,
arbetslöshet och dödsfall. Länsförsäkringar
är fortsatt marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring och har den mest heltäckande produkten med såväl förebyggande
hälsotjänster, rätt vård i rätt tid, samt effektiv rehabilitering.
Utveckling
Under året har digital hantering av försäkringar utvecklats. Försäkringar har digital
hälsodeklaration, vilket effektiviserar handläggningstiden och ger bättre och snabbare
service. Under året utvecklades även de
digitala tjänsterna för Bo kvar-försäkring,
som ger skydd vid dödsfall, sjukdom och
arbetslöshet. Nu erbjuds denna försäkring
även till kunder som har sin hemförsäkring
i Länsförsäkringar, förutom kunder som tar
bolån i Länsförsäkringar Bank.
Regeringen förbereder för en förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring, vilket bedöms kunna träda i kraft
den 1 juli 2018. Länsförsäkringar anser att
sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett
stöd i arbetsgivares arbetsmiljöarbete och
som hälsofrämjande och rehabiliterande
åtgärd och borde därför också beskattas
som andra motsvarande åtgärder.

Hälsa

2017

2016

Premieintäkt, brutto, Mkr

1 665

1 551

Marknadsandel sjuk- och
olycksfall, inbetald premie, %
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20,5

20,0

Barnförsäkring
Premieintäkt, brutto, Mkr
Antal försäkrade

2017

2016

538

494

300 000

290 000
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Skadereglering
Varje enskilt länsförsäkringsbolag erbjuder
sina privat-, lantbruks- och företagskunder
ett heltäckande sortiment av produkter
inom sakförsäkring. Skadehanteringen sker
lokalt och nära kunden. Kombinationen av
den lokala närheten och möjligheten att
knyta ihop dessa resurser med gemensam
expertkompetens ger kunderna en förstklassig service vid alla slags skadehändelser. I länsförsäkringsgruppen arbetar totalt
900 personer med skadereglering. Därtill
finns ett internationellt nätverk av samarbetspartners som ger möjlighet till service
utanför landets gränser.
Skaderegleringen är leveransen av den
produkt kunden har köpt och ska kännetecknas av snabbhet, trygghet, kompetens
och rätt ersättning. Den snabba digitala
utvecklingen i kombination med kraftfull
konkurrens ställer hela tiden högre krav på
skaderegleringen. Detta kräver att arbetssätt, villkor och möjligheter till service i de
digitala kanalerna utvecklas och förädlas,
för att motsvara kundernas förväntningar
när en skada inträffar.

Naturskador
För andra året i rad blev det ett relativt lindrigt år för naturskador. De totala kostnaderna uppgick till 135 Mkr, vilket kan jäm
föras med 155 Mkr för 2016 och en genomsnittskostnad på cirka 540 Mkr per år 2013
till 2015. Sommaren, som kanske många
semesterfirare upplevt som ”dålig”, var
däremot ur ett skadeperspektiv lugn och
”bra”. När den mest intensiva högsommarvärmen uteblir blir det även färre skyfall
och mindre åska. Flera områden kring
Göteborg och Bohuslän drabbades dock av
två betydande översvämningar, till följd av
skyfall, i juni och i september.
Trots få naturskador under 2017 har frågan kring naturskador mognat. Länsförsäkringar är aktiva i debatten och kan som kunnig representant i ämnet beskriva riskerna
utifrån monetära begrepp, vilket underlättar förståelsen.
Skadeförebyggande arbete
Det skadeförebyggande arbetet är en viktig
del i länsförsäkringsbolagens hållbarhets
arbete och att undvika skador innebär alltid
en vinst för miljön.

Under 2017 genomfördes uppföljande tester
av tätskikt och det kan konstateras att det
fortfarande finns brister i olika metod- och
materialval, dock har antalet underkända
tätskitslösningar minskat vilket är positivt.
Länsförsäkringar har under året haft ett
starkt fokus på oskyddade trafikanter
genom bland annat krocktester av olika
cykelmodeller samt test av cykelhjälmar.
Viktiga forskningsresultat har utkristalliserat sig, något som också fått stor uppmärksamhet i media.
Storskador
Stora skador kräver särskilda resurser.
Länsförsäkringar har en katastrofplan för
hantering av storskador. Länsförsäkringsbolagen kartlägger också kontinuerligt de
risker som finns i närområdet. Katastrof
planen syftar först och främst till att skapa
beredskap för det enskilda länsförsäkringsbolaget, men samordnar även de resurser
som finns tillgängliga. Tack vare detta är
länsförsäkringsbolagen väl rustade och förberedda i det fall stora skador inträffar.

Utlandsservice
Skador

Antal

Skadekostnad,
Mkr1)

Företag

35 400

2 491

Lantbruk

24 200

880

Boende

293 600

2 699

58 100

369

Sjuk- och olycksfall
Båt
Privatmotor
Företagsmotor
Summa
1)

2 753

81

370 500

2 839

94 300

1 267

878 853

10 626

Kundbehoven tas om hand även utanför Sverige och skadeservicen är utbyggd för att
kunna ge snabb hjälp utomlands, vid såväl individuella skadeärenden som vid större
mer omfattande händelser. För akuta skador krävs särskilda resurser. Länförsäkringsgruppen är en av de större ägarna av SOS International, som assisterar kunderna
genom både rese- och fordonsförsäkring. Hjälp ges för medicinsk assistans och transporter, då kunderna har blivit akut sjuka eller råkat ut för olycksfall under utlandsvistelse, och även vid andra typer av händelser som till exempel bagageförseningar. Vid
motorskador utomlands ges hjälp med bilbärgning, hänvisning till verkstäder och persontransporter. SOS International handlägger årligen drygt 15 000 utlandsärenden åt
länsförsäkringsbolagen.

De utbetalda ersättningarna för skador som inträffade under 2017.
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Resultatkommentar Sakförsäkring
Resultat och lönsamhet
Resultatet av länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och
Länsförsäkringar AB-koncernen, exklusive
Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Bankkoncernen.
Rörelseresultatet för länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade
till 7 078 (4 626) Mkr, efter återbäring och
rabatter till kunderna om 1 798 (1 202) Mkr.
Kapitalavkastning ökade till 6 969 (5 009)
Mkr och det försäkringstekniska resultatet
förbättrades till 2 529 (1 813) Mkr, till följd av
god premietillväxt och en måttlig ökning av
försäkringsersättningar - skadeprocenten
förbättrades till 74 (75). Driftkostnadspro-

Sakförsäkring
Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr

centen minskade till 18 (20) och totalkostnadsprocenten förbättrades till 92 (95).
Konsolideringskapitalet ökade med 8 193
Mkr under 2017 och uppgick till 66 149 Mkr
per 31 december 2017. Konsoliderings
graden uppgick till 253 (236) procent.
Affärsvolymer
Länsförsäkringar fortsatte att stärka sin
marknadsledande position på den svenska
sakförsäkringsmarknaden med en marknadsandel på 30,8 procent, enligt Svensk
Försäkrings statistik för 2017.
Premieintäkten ökade med 6 procent
och uppgick till 25 504 (24 073) Mkr. Både
beståndsökningar och premiehöjningar
bidrog till ökningen. Privatsegmentet ökade

2017

2016

2015

2014

2013

25 504

24 073

22 705

21 550

20 067

Försäkringstekniskt resultat före återbäring, Mkr

2 529

1 813

2 700

2 266

1 247

Rörelseresultat, Mkr

7 078

4 626

4 365

5 209

3 863

18

20

19

19

19

Driftskostnadsprocent
Skadeprocent

74

75

72

74

79

Totalkostnadsprocent

92

95

91

93

98

Försäkringstekniskt resultat i procent av premie
intäkt efter avgiven återförsäkring
Konsolideringskapital, Mkr
Konsolideringsgrad, %
Räntabilitet på eget kapital, %
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10

8

12

11

6

66 149

57 956

51 628

46 493

40 458

253

236

222

209

206

11

8

8

11

10

med nära 7 procent, där hem-, villahemsamt olycksfallsförsäkring fortsatte att
driva tillväxten. Agria hade en god tillväxt,
speciellt i den utländska verksamheten.
Företagssegmentet ökade starkt med över
6 procent, främst drivet av god tillväxt inom
fastighets- och företagsförsäkring. Motorsegmentets premieintäkter ökade med 5
procent, drivet av både beståndsökningar
och premiehöjningar. Länsförsäkringars tillväxt inom motorsegmentet var fortsatt
starkare än den totala marknadstillväxten,
som enligt Svensk Försäkrings statistik
uppgick till drygt 3 procent 2017. Lantbrukssegmentets premieintäkt ökade med drygt
4 procent.
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Skadeutveckling
Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring uppgick till 18 571 (17 942) Mkr, en
ökning på 3,5 procent. Skadeprocenten
minskade till 74 (75). Trenden från tidigare
kvartal 2017 håller i sig med minskade
skadekostnader för olycksfalls- och vattenskador, men med ökade skadekostnader för
brand- och motorskador.
Länsförsäkringar ser en tydlig koppling
mellan skadeutvecklingen och distraktion
av mobilen samtidigt som du kör bil. Skadekostnaderna för de unga bilägarna har ökat
markant med 30-40 procent de senaste
fem åren. Men enligt ny svensk lagstiftning
från och med 1 februari 2018 gäller förbud

mot att hålla mobilen i handen vid bilkörning, vilket Länsförsäkringar välkomnar.
Kapitalavkastning
Den goda utvecklingen på de globala börserna under det fjärde kvartalet, speciellt
på tillväxtmarknaderna, avspeglas i länsförsäkringsgruppens kapitalavkastning om
1 756 Mkr under det fjärde kvartalet. Detta
resulterade i en mycket god kapitalavkastning 2017 om 6 969 (5 009) Mkr. Kapital
avkastningen uppgick till 7 procent av tillgångsvärdet vid utgången av 2017, drivet
av god avkastning på aktieplaceringar och
fastigheter.

Fördelning placeringstillgångar

Aktier, 41,8%

Fastigheter, 8,2%

Räntebärande, 29,1%

Övrigt, 20,9%

Summan av placeringstillgångarna uppgick
till 101,4 Mdkr per 31 december 2017.

Solvens II kapitalkvot per 31 december 2017

Rörelseresultat

%

Mkr
8 000

300
250

6 000

200
4 000

150
100

2 000

50
0

0

2013

2014

2015

2016

2017

ak
rS
ga
in
kr

ä
rs
fö

ns
Lä

23 länsförsäkringsbolag
Det förbättrade rörelseresultatet 2017 förklaras
främst av en stark kapitalavkastning, men även ett
stärkt försäkringstekniskt resultat.

Länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar Sak är fortsatt mycket väl kapitaliserade 2017.
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Banken med marknadens
mest nöjda kunder
Bank Länsförsäkringar Bank är en kundägd bank med stark lokal förankring. Genom närhet
till kunden, dels genom det lokala mötet och även via marknadsledande digitala tjänster,
är Länsförsäkringar Bank den aktör på bankmarknaden som har de mest nöjda bank- och
bolånekunderna, både på privat- och företagssidan.

Affärsvolym: 520 Mdkr

Antal huvudbankskunder: 467 000

Huvudbankskunder som också
är försäkringskunder

28
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Omvärld och marknad
Året gick i ett ekonomiskt hänseende i optimismens tecken och den globala ekonomin
växte sig starkare. Den största överraskningen var utvecklingen i Europa där ekonomin tydligt lagt in en högre växel och tillväxten var högre än väntat. Inflationen var
dock fortsatt långt ifrån målet, vilket innebär att den europeiska centralbanken förväntas fortsätta med sin expansiva penningpolitik. Den amerikanska ekonomin
utvecklades också i god takt, framför allt
den starka arbetsmarknaden, men inflationen var även här lägre än väntat. Därmed
fortsatte Fed sin penningpolitiska åtstramning i en återhållsam takt och levererade
tre räntehöjningar. Republikanernas skattereform ökade förväntningarna på den amerikanska tillväxten 2018 något och gav börsutvecklingen ytterligare bränsle. Överlag
var den globala ekonomiska utvecklingen
överraskande stabil under 2017, särskilt
i ljuset av de politiska risker som dominerat
nyhetsbilden. Storbritannien ansökte om
utträde ur EU, Tyskland hade efter valet
svårt att bilda regering och USA ökade tonläget markant mot Nordkorea, samtidigt
som riskerna i Mellanöstern ökade. Börserna utvecklades generellt sett bra under
året med tillväxtmarknaderna i topp.
Räntemarknaden uppvisade inte några
större rörelser under året. Amerikanska
långräntor utvecklades sidledes efter en
större uppgång mot slutet av 2016 medan
korträntor steg i takt med de tre räntehöjningarna från Fed. Svenska och europeiska
långräntor slutade 2017 något högre än vid
början av året medan korträntor föll marginellt. Räntorna på svenska säkerställda
obligationer sjönk under året och efter
frågan från investerare var god.

Den svenska ekonomin utvecklades starkt
under året, tillväxten överraskade positivt,
arbetsmarknaden fortsatte att förbättras
och inflationen steg. Sysselsättningsgraden
är nu en bra bit över nivåerna innan finanskrisen 2008. Riksbanken valde ändå att avvakta med räntehöjningar och reporäntan
har nu varit negativ i snart tre år. Den
svenska kronan stärktes mot dollarn men
försvagades mot euron under året. Fortsatt
expansiva signaler från Riksbanken, en viss
oro för den svenska bostadsmarknaden
samt en starkare euro låg framförallt bakom utvecklingen. Bostadspriserna uppvisar
generellt sett en säsongsvariation med en
svagare utveckling mot slutet av året, men
2017 års utveckling visade betydligt svagare
siffror än normalt och bostadspriserna
sjönk säsongsrensat med 5,3 procent under
det andra halvåret.
Finansinspektionens beslut att införa ett
skärpt amorteringskrav kombinerat med ett
tillfälligt stort utbud av nyproduktion kan ha
påskyndat utvecklingen. Även om de underliggande ekonomiska förutsättningarna för
hushållen inte har förändrats har således
bostadsmarknaden seglat upp som en tyd
ligare risk för den svenska ekonomin när vi
blickar framåt.
Regelverksutveckling
Regelverksutvecklingen förväntas ha en
fortsatt stor påverkan på bankerna. Under
året har EU-kommissionen och Baselkommittén fortsatt sina arbeten med den pågående översynen av nuvarande regelverk
avseende kapitaltäckning.
I slutet av 2016 publicerade EU-kommissionen sina förslag på revideringar av existerande kapitaltäckningsregelverket, både
vad gäller förordningen och direktivet. För-
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handlingar inom EU pågår och förväntas
vara klara i slutet av 2018. Ikraftträdandedatumet är för nuvarande osäkert.
I december 2017 publicerade Baselkommittén sina kompletteringar för att färdigställa det nu gällande Basel 3-regelverket.
Kompletteringen innebär stora förändringar
och föreslås träda ikraft den 1 januari 2022
med infasning på fem år. För svensk del
måste de kompletterade reglerna först
införas i EU-rätt.
Riksgälden meddelade i december 2017
sitt beslut avseende resolutionsplaner samt
krav på nedskrivningsbara skulder (MREL)
för de institut som bedriver verksamhet
som anses kritisk för det finansiella systemet, däribland avseende Länsförsäkringar
Bank. Implementeringen av de nya redovisningsreglerna i enlighet med IFRS 9 slutfördes även under året och kommer att
påverka metoden för vilken reserveringar
sker avseende kreditförluster under 2018.
Utöver de kapitaltäcknings- och redovisningsrelaterade regelverken ovan påverkas
banken även av en mängd andra operativa

regelverk. Exempel på detta är MiFID-II som
succesivt har implementerats i verksamheten och som träder i kraft i början av 2018
samt det nya betaltjänstdirektivet, PSD2,
som också är ett regelverk som kommer att
få stor påverkan på banker framgent.
Länsförsäkringar Bank har god beredskap och är väl kapitaliserade för kommande förändringar även om det till viss del
är oklart vilka effekterna blir.
Strategi och mål
Länsförsäkringar Bank grundades 1996 och
är idag Sveriges femte största retailbank
med en affärsvolym på 520 Mdkr. Bankverksamheten bedrivs enbart i Sverige och
marknadspositionen fortsätter att stärkas
kontinuerligt.
Strategin är att erbjuda banktjänster till
länsförsäkringsgruppens kunder och utgår
från Länsförsäkringars starka varumärke
och lokala förankring. Med de 3,8 miljoner
kunder som finns i länsförsäkringsgruppen
har bankverksamheten en stor potentiell
kundbas. Huvudmålgrupper är de 3,2 miljo-

ner privatkunderna, varav 2,3 miljoner är
boendeförsäkringskunder. Övriga mål
grupper är lantbruks- och småföretags
kunder. Målet är att med bibehållen låg risk
ha en fortsatt god tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kunderna och fler
kunder som har både bank och försäkring
hos Länsförsäkringar.
Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 2017 är Länsförsäkringar
Bank den enskilda aktören på bankmarknaden med de mest nöjda privatkunderna, en
utmärkelse som Länsförsäkringar Bank har
fått tolv gånger de senaste fjorton åren.
Länsförsäkringar Bank utnämndes även för
första gången till den enskilda aktören med
de mest nöjda företagskunderna samt även
den aktör med de mest nöjda bolånekunderna samt företagskunderna för fastighetslån. Detta är ett kvitto på vårt tydliga kundfokus och höga kvalitet. Med ett heltäckande
bank- och försäkringserbjudande hos Länsförsäkringar får kunderna, privat som företagskunder, en trygg helhetslösning.
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Inflationen (KPI) i Sverige steg under året, delvis drivet
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Den svenska bostadsmarknaden mattades av under
2017 vilket förklaras av ett ökat utbud, skärpt amorteringskrav och en större osäkerhet kring den framtida
utvecklingen på bostadsmarknaden.
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Erbjudande

Fond- och värdepapper
Fondmarknaden i Sverige fortsatte att växa
under 2017. Länsförsäkringar Fondförvaltning har en marknadsandel mätt i fond
förmögenhet som uppgår till 3,4 procent.

Fonderbjudandet sker i 37 fonder under
eget varumärke med olika placeringsinriktning samt via ett fondtorg med externa
fonder. Under året har arbetet fortsatt med
uppbyggnad av egen svensk aktieförvaltning. Flera steg har tagits inom hållbarhetsområdet, bland annat har en hållbarhets
analys utvecklats för egen svensk
aktieförvaltning. Därtill har Morningstars
hållbarhetsbetyg för fonder börjat publiceras på Länsförsäkringars hemsida och
Swesifs hållbarhetsprofil som finns på Länsförsäkringars hemsida uppgraderats.
Fondvolymen ökade med 15 procent
under året till 159 Mdkr varav förvaltad
volym under eget varumärke uppgår till
139 Mdkr. Genomsnittlig avkastning
i fonderna var 9,8 procent under året.
Länsförsäkringars prisbelönta mobilapp
ger kunderna möjligheten att hantera fondsparande, byta, köpa och sälja fonder och
aktier, vilket befäster bankens starka position inom digitala tjänster. Handeln med
aktier och övriga värdepapper är stadigt
växande bland kunderna och antalet depåer
ökade under året. Även strukturerade produkter erbjuds såsom exempelvis aktie
indexobligationer.

Utlåning
Bankens utlåning fortsätter att växa stabilt
och med bibehållen låg risk. Utlåningen
ökade med 15 procent till 261 Mdkr. Den
största produkten är bostadsutlåning, vilken utgör 76 procent av utlåningsportföljen.
Bostadsutlåningen sker till största del
i Länsförsäkringar Hypotek, som erbjuder
bolån upp till 75 procent av marknads
värdet. Eventuell överstigande bolånedel
erbjuds av Länsförsäkringar Bank. Förutom
bostadsutlåning erbjuds även utlåning till
bostadsrättsföreningar och till flerbostadshus. Marknadsandelen inom bostadsut
låning uppgår till 6,3 procent.
Sedan 2014 är samtliga bolånehand
läggare på Länsförsäkringar licensierade,
något som Länsförsäkringar Bank var först
med bland de svenska bankerna. Genom
licensieringstestet, som baseras på kunskapskraven i bolånedirektivet skapas en
större trygghet för kunderna.
Länsförsäkringar är en av de största
aktörerna inom lantbruksutlåning i Sverige.
Bankens lantbruksutlåning riktar sig primärt till familjeägda lantbruk som är för
säkringskunder hos Länsförsäkringar. Det
genomsnittliga engagemanget inom lant-

Affärsvolym och räntenetto

Kundnöjdhet bank, privatkunder

Bankkort och kortbetalningstransaktioner

Sparande
Länsförsäkringar fokuserar på att ge kunderna möjlighet till ett tryggt sparande. Till
exempel erbjuds kunderna sparande genom
olika typer av inlåningskonton samt genom
bland annat fondsparande, investeringssparkonto (ISK) och aktiesparande. I kundmötet eftersträvas att kunderna ska uppnå
en trygghet i privatekonomin där sparande
och amorteringar är viktiga delar. Genom
amortering får kunderna över tid en mer
balanserad privatekonomisk situation.
Inlåning
Inlåningen från allmänheten ökade med
9 procent till 99 Mdkr och har under de
senaste åren haft en stabil tillväxt.
Marknadsandelen avseende hushålls
inlåning uppgår till 4,8 procent och antalet
inlåningskonton ökade med 10 procent.
Investeringssparkontot (ISK) hade en god
tillväxt under året.

Källa: Svenskt Kvalitetsindex
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Källa: Svenskt Kvalitetsindex

Länsförsäkringar Bank är den enskilda aktör med de
nöjdaste privatkunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex
(SKI 2017).

Antalet bankkort och antalet kortbetalningstrans
aktioner har ökat stadigt under de senaste fem åren.
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bruksutlåningen är lågt och andelen
bottenlån uppgår till 94 procent. Under året
har lantbruksutlåningen vuxit i lägre takt än
övrig utlåning och dess andel av den totala
utlåningen minskar.
Wasa Kredit erbjuder leasing, avbetalning och blancolån och hade under året en
god utveckling. Utlåningen ökade med 18
procent till 22 Mdkr.
Betalningar och bankkort
Bankkorten utvecklas kontinuerligt för att
kunderna ska få trygghet och god service
i sina betaltjänster. Under året ökade antal
bankkort med 13 procent till 655 000 och
antalet kortbetalningstransaktioner ökade
med 14 procent till 154 miljoner. Tjänsten
Swish, som innebär att privatpersoners
betalningar kan skickas direkt till mottagarens konto via mobilnummer, hade en god
utveckling under året. Länsförsäkringar
Bank, som är en av de drivande parterna
i Swish-samarbetet, äger 10 procent av bolaget som förvaltar och utvecklar tjänsten.

Företagssegmentet
Inom företagssegmentet fortsätter inlåningen att växa och inlåningen från små
företag uppgick till 11,2 Mdkr. Den största
ökningen har varit inom inlåning på rörelseoch placeringskonto. Småföretagsutlåningen uppgick till 1,8 Mdkr.
Ungdomserbjudande
Bankens ungdomserbjudande som riktar
sig till ungdomar mellan 12 och 17 år är ett
av marknadens bästa. Med ungdomskortet
förenklas vardagen och inköp och kontant
uttag dras direkt från ungdomskontot.
För ungdomar från 16 år erbjuds en kortoch betalningstjänst, ungdomskonto med
bankkort, internet- och telefonbank samt
digitala tjänster. Även anslutning till Swish
ingår.

Utlåning, produktfördelad

Bostadsutlåning, 75,7%
Lantbruksutlåning, 10,2%
Blancolån, 3,2%
Leasing, 2,8%

Avbetalning, 3,6%
 Flerbostadsfastigheter,
3,0%
Övrigt, 1,5%

Låneportföljen består främst av bostadsutlåning som
utgör 76 procent av utlåningen i bankkoncernen.

Marknadsandelar
Inlåning, privatmarknad

Bostadsutlåning

Förvaltad volym under eget varumärke

Källa: SCB

Källa: SCB

Källa: Moneymate

Länsförsäkringar, 4,8%

SEB, 11,7%

Länsförsäkringar, 6,3%

Nordea, 14,2%

Länsförsäkringar, 3,4%

Handelsbanken, 11,0%

Swedbank, 20,7%

Danske Bank, 2,1%

Swedbank, 24,4%

Danske Bank, 3,5%

Swedbank Robur, 20,5%

AMF Fonder, 3,1%

Handelsbanken, 18,4%

SBAB, 4,4%

Handelsbanken, 22,7%

SBAB, 8,0%

SEB, 11,9%

SPP Fonder, 4,2%

Nordea, 13,5%

Övriga, 24,4%

SEB, 14,2%

Övriga, 6,7%

Nordea, 11,5%

Övriga, 34,4%

Marknadspositionen inom inlåning från hushåll uppgick
till 4,8 procent per 31 december 2017.
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Marknadspositionen inom bostadsutlåning
uppgick till 6,3 procent per 31 december 2017.

Den förvaltade fondvolymen under eget varumärke
utgör en marknadsandel om 3,4 procent av den svenska
fondvolymen.
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Utlåning och kreditkvalitet
Kreditprocessen
Länsförsäkringar Banks utlåning sker i Sverige och i svenska kronor. Kreditgivning till
privatpersoner och företag är geografiskt
väl diversifierad samt med lågt genomsnittligt låneengagemang per kund. Kreditgivningen är främst inriktad på privatpersoners bolån, små familjeägda lantbruk med
låg risk samt finansbolagsprodukter. Utlåningen sker utifrån ett enhetligt centralt
beslutat kreditregelverk och merparten av
kreditbesluten tas lokalt. I affärsmodellen
mellan Länsförsäkringar Bank och länsförsäkringsbolagen finns starka incitament för
att upprätthålla en hög kreditkvalitet. Utlåningsportföljens höga kreditkvalitet är
resultatet av den låga riskaptiten, kreditregelverket i kombination med kreditberedningsprocessen samt den lokala kund- och
marknadskännedomen. Kreditregelverket
ställer höga krav på kundernas återbetalningsförmåga samt säkerheternas kvalitet.
I samband med kreditprövningen prövas
låntagarnas återbetalningsförmåga genom
så kallade ”kvar att leva på”-kalkyler. I kalkylerna används en betydligt högre ränta än
den faktiska räntan. Uppföljning och kvalitetsgranskning av både utlåningsportföljen
och av säkerheternas värde sker på löpande
basis. Distribution och försäljning av finansbolagsprodukter samt kreditbeslut som rör
dessa produkter sker huvudsakligen genom
Wasa Kredits egna kanaler.
Bolån till privatpersoner
Under året var det från såväl politiker,
myndigheter som banker stort fokus på
bostadspriserna och hushållens skuldsättning. Det är av stor vikt att upprätthålla en
god kreditkvalitet. Amorteringar utgör ett
viktigt verktyg för att säkerställa att hushållen har en stabil och trygg ekonomi. I juni
2016 implementerades amorteringskrav på
nya bostadslån vilket innebär att kunder
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som omfattas av amorteringskravet ska
amortera minst i enlighet med kravet. Länsförsäkringar uppmuntrar kunderna att
amortera genom att vid kundmöten som rör
bolån presentera en rekommenderad amorteringsplan samt en alternativ amorteringsplan. Även kunder som inte berörs av amorteringskravet uppmuntras att amortera.
I mars 2018 implementeras ett skärpt amorteringskrav avseende nya lån för kunder
med skuldkvoter överstigande 450 procent.
Utlåning till allmänheten uppgår till 261
Mdkr. Bostadsutlåning för privatpersoners
boende utgör 76 procent av utlåningsportföljen. Bottenlån, det vill säga lån med en
belåningsgrad upp till 75 procent, utgör 95
procent av bostadsutlåningen. Bostadsutlåningens säkerheter består till 72 procent av
villor. Det genomsnittliga kreditengagemanget är lågt och uppgår till 1,2 Mkr per
låntagare. 58 procent av låntagarna har ett
kreditengagemang som understiger 2 Mkr.
Den geografiska spridningen på utlåningen
är god vilket ger en låg koncentrationsrisk.
Den viktade genomsnittliga belåningsgraden, LTV, för all bostadsutlåning har
minskat till 60 procent. Marknadsvärdeanalyser utförs löpande av bostadsutlåningens
säkerheter och en uppdatering av värden
genomförs minst en gång varje år för villor
och bostadsrätter.
Bottenlån till lantbruk
Lantbruksutlåningen, som uppgår till 10
procent av utlåningsportföljen, består till
94 procent av bottenlån. Resterande lantbruksutlåning omfattar topplån och rörelsekrediter. Familjeägda lantbruk står för
97 procent av lantbruksutlåningen. Det
genomsnittliga engagemanget är lågt och
uppgår till 2,4 Mkr per låntagare. Under året
har lantbruksutlåningen vuxit i lägre takt än
övrig utlåning.

Leasing, avbetalning och blancolån
Wasa Kredit erbjuder produkterna leasing
och avbetalning som tillsammans utgör
6 procent av koncernens utlåningsportfölj.
Därutöver erbjuder Wasa Kredit även
blancolån som utgör ytterligare 3 procent
av utlåningsportföljen.
Småföretagsutlåning
Småföretagsutlåningen uppgick totalt till
1,8 Mdkr vid årets slut, varav 1,0 Mdkr
utgörs av bottenlån i industri- och kontorsfastigheter och 0,8 Mdkr utgör rörelse
krediter till småföretag. Affären är under
fortsatt utveckling med bibehållen låg risk.
Nedskrivningar och osäkra fordringar
Den höga kreditkvaliteten i utlåningsportföljen är en konsekvens av att kredit
givningen sker utifrån en låg risktolerans.
Avräkningsmodellen avseende det åtagande
som länsförsäkringsbolagen har när det
gäller kreditförluster för genererad affär.
Modellen innebär att länsförsäkringsbolagen vid reserveringstillfället täcker 80 procent av reserveringsbehovet genom avräkning mot en buffert av upparbetad
ersättning.
Kreditförlusterna uppgick till 58 (38)
Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå
på 0,02 (0,02) procent. Reserverna uppgick
till 268 (250) Mkr, vilket motsvarar reserver
i förhållande till utlåning om 0,10 (0,11) procent. Därutöver innehålls 88 (130) Mkr av
länsbolagsersättningarna i enlighet med
ovan beskrivna avräkningsmodell. Inklusive
de innehållna länsbolagsersättningarna
uppgår reserver i förhållande till utlåning
till 0,14 (0,17) procent.
Under året har banken slutfört arbetet
med implementering av det nya regelverket
för reservering för kreditförluster i enlighet
med IFRS 9.
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Upplåning och likviditet
Mål
Upplåningsverksamhetens mål är att säkerställa att koncernen har en tillräckligt stark
likviditetsreserv för att klara perioder med
oro på kapitalmarknaderna då möjligheten
till upplåning är begränsad eller att sådana
omständigheter råder att upplåning inte är
möjlig. Koncernens likviditetsrisk styrs utifrån en överlevnadshorisont, det vill säga
hur länge samtliga kända kassautflöden kan
mötas utan tillgång till ny finansiering på
kapitalmarknaden.
Finansieringskällor
Finansieringssammansättningen är en följd
av att banken är en retailbank med en stor
bolåneverksamhet. De huvudsakliga finansieringskällorna är därmed inlåning i Länsförsäkringar Bank och upplåning genom
Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda
obligationer. De säkerställda obligationerna
har högsta kreditvärderingsbetyg Aaa från
Moody’s och AAA/Stable från S&P Global
Ratings. Långfristig icke säkerställd upplåning och kortfristig upplåning sker i Länsförsäkringar Bank. Koncernen strävar efter
att upprätthålla en sund balans av säkerställd och icke säkerställd upplåning och
kapitalmarknadsupplåningen sker under ett
antal olika upplåningsprogram. Den enskilt
viktigaste finansieringskällan är den
svenska marknaden för säkerställda obligationer där Länsförsäkringar Hypotek har ett
antal likvida benchmarkobligationer utestående. Vid årets slut hade Länsförsäkringar
Hypotek sex benchmarklån med löptider
Finansieringskällor

 Säkerställda
obligationer, 48,3%
Inlåning, 32,8%
 Icke säkerställda
obligationer, 11,7%

Diversifiering
Koncernen har inget strukturellt behov av
finansiering i utländsk valuta då all utlåning är
i svenska kronor. Banken har emellertid valt
att göra en viss del av kapitalmarknadsupplåningen på de internationella marknaderna för
att diversifiera och bredda investerarbasen.
Löpande har upplåning skett genom utgivning av Euro Benchmark Covered Bonds.
Länsförsäkringar Bank emitterade för första
gången under 2017 även en icke-säkerställd
Eurobenchmarkobligation, vilket har ökat
diversifieringen i upplåningen ytterligare och
stärkt varumärket både på den svenska och
europeiska kapitalmarknaden. Därutöver sker
diversifiering genom emissioner av obligationer primärt i valutorna NOK, CHF och GBP.
De internationella marknaderna har primärt
använts för långa löptider.
Hantering av refinansieringsoch likviditetsrisker
Bankkoncernen arbetar aktivt med sin utestående skuld genom att återköpa obligationer med kortare återstående löptid mot
utgivande av längre skuld för att hantera
och minimera likviditets- och refinansieringsrisken. De marknadsrisker som uppstår
i utlånings- respektive upplåningsverksamheten hanteras genom derivatinstrument.
Valutafördelad upplåning

Eget kapital, 4,7%

SEK, 79%

NOK, 1%

Certifikat, 0,3%

EUR, 17%

USD, 0,5%

CHF, 2%

GBP, 0,5%

 Skulder till kreditinstitut,
1,3%
Förlagslån, 0,9%

Den största finansieringskällan i koncernen är säkerställda obligationer som uppgår till 48,3 procent.
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upp till 2024 utestående. Den svenska
marknaden för säkerställda obligationer är
en av Europas största och mest likvida,
vilket över tiden säkerställer god tillgång
till långfristig finansiering.

Programupplåning sker främst på den svenska
marknaden och i svenska kronor.

Inlåning
Inlåningens andel av koncernens totala
finansiering uppgår till 33 procent den 31
december 2017. Inlåningen ökade 9 procent
under året, stärkt till följd av den goda
kundtillväxten i banken.
Upplåningsverksamheten
Under året gjordes en relativt stor del av
upplåningen under det första halvåret då
marknaden präglades av stark efterfrågan.
I mars emitterade Länsförsäkringar
Hypotek en 7-årig Euro-benchmark säkerställd obligation med nominellt belopp om
EUR 500 miljoner och i september emitterade Länsförsäkringar Bank en 5-årig
icke-säkerställd Euro-benchmarkobligation
med nominellt belopp om EUR 500 miljoner.
Transaktionen var det första steget i en
långsiktig strategi att bygga upp en investerarbas på Euro-marknaden även i icke
säkerställd skuld. Därtill har Länsförsäkringar Hypotek emitterat två svenska
benchmark-obligationer under året, LFH516
och LFH517, med förfall i september 2023
respektive september 2024. Den genomsnittliga återstående löptiden av den långfristiga finansieringen uppgår till 2,6 år för
icke säkerställda obligationer respektive
3,7 år för säkerställda obligationer.
Likviditet
Framförhållning och låg risktolerans kännetecknar bankens hantering av likviditet och
upplåning. En betryggande likviditetsreserv
finns för att säkerställa att tillräcklig likviditet alltid finns tillgänglig. Förvaltning och placering av likviditetsreserven är konservativ.
Likviditetsreserven uppgick den 31
december 2017 till 48 Mdkr. Likviditets
reserven är placerad i värdepapper med
mycket hög kreditkvalitet och som är belåningsbara hos Riksbanken och i förekommande fall i ECB. Likviditetsreserven består
till 58 procent av svenska säkerställda obligationer, till 21 procent av svenska statspapper, till 8 procent av andra svenska obligationer med kreditbetyg AAA/Aaa, till
6 procent av obligationer emitterade eller
garanterade av europeiska stater och multinationella utvecklingsbanker, till 4 procent
av placeringar hos Riksgälden och Riks
banken samt till 3 procent av nordiska
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covered bonds med AAA/Aaa-rating. Drygt
600 Mkr av likviditetsreserven utgörs av
gröna obligationer. Genom att utnyttja lik
viditetsreserven kan kontrakterade åtaganden mötas i över två år utan ny upplåning
på kapitalmarknaden.
Koncernens likviditetstäckningsgrad
(LCR) för Konsoliderad situation per den
31 december 2017 uppgick enligt Finans
inspektionens definition till 202 procent och
enligt EU-kommissionens delegerade akt till
339 procent. Stabil nettofinansieringskvot
(NSFR) för Konsoliderad situation uppgick
per 31 december 2017 till 116 procent*.

Rating
Länsförsäkringar Banks långfristiga kreditbetyg från Moody’s är A1/Stable och A/Stable från S&P Global Ratings. De kortfristiga
kreditbetygen är A–1 från S&P Global
Ratings och P–1 från Moody’s. Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer
har oförändrade högsta kreditbetyg, Aaa
från Moody’s och AAA/Stable från S&P Global Ratings. Länsförsäkringar Hypotek är
därmed en av tre aktörer på den svenska
marknaden för säkerställda obligationer
med högsta betyg från både S&P Global
Ratings och Moody’s.
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Icke säkerställd upplåning
Certifikat

* Beräkningen baseras på Länsförsäkringar Banks tolkning
av Baselkommitténs senaste förslag avseende stabil netto
finansieringskvot.

Resultatkommentar Länsförsäkringar Bank
Resultat och lönsamhet
Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat ökade med 9 procent till 1 599
(1 467) Mkr, vilket förklaras av ett ökat
räntenetto. Räntenettot ökade med 15 procent till 3 996 (3 464) Mkr till följd av ökade
volymer och lägre refinansieringskostnader.
Räntabiliteten på eget kapital uppgick till
10,0 (10,1) procent.
Intäkter
I rörelseintäkterna ingår 42 Mkr i erhållen
utdelning från försäljningen av innehavet
i Visa Europe. Nettoresultat av finansiella
poster uppgick till –49 (68) Mkr och förklaras av orealiserade marknadsvärdeförändringar av finansiella poster. Provisionsnettot
uppgick till –750 (–662) Mkr, vilket förklaras
av ökade ersättningar till länsförsäkrings-

bolagen till följd av en god volymutveckling
och stärkt lönsamhet i affären.
Kostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 14 procent
till 1 601 (1 399) Mkr, varav 7 procentenheter
var på grund av ökade personalkostnader
hänförliga till tillkommande personal från
Länsförsäkringar AB till bankkoncernens
enheter Affärsservice och Ekonomiskt
Sekretariat, samt nyanställda förvaltare
inom Länsförsäkringar Fondförvaltning. Den
underliggande kostnadsökningen uppgick
till 7 procent, bland annat hänförligt till
satsningar avseende framåtriktade IT-investeringar.
K/I-talet före kreditförluster uppgick till
0,49 (0,48).

Kreditförluster
Kreditförlusterna uppgick netto till 58 (38*)
Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå
på 0,02 (0,02) procent. Osäkra lånefordringar brutto uppgick till 278 (240) Mkr, vilket
motsvarar en andel osäkra lånefordringar
brutto om 0,11 (0,11) procent. Reserverna
uppgick till 268 (250) Mkr, vilket motsvarar
reserver i förhållande till utlåning om 0,10
(0,11) procent. Därutöver innehålls 88 (130)
Mkr av länsförsäkringsbolagsersättningarna
i enlighet med avräkningsmodellen hänförligt till länsförsäkringsbolagens åtaganden
avseende kreditrisk för genererade affärer.
Inklusive de innehållna länsförsäkringsbolagsersättningarna uppgår reserver i förhållande till utlåning till 0,14 (0,17) procent.
*Jämförelsetalet innehåller upplösning av reserver om 23 Mkr.

Länsförsäkringar Bank, koncernen

Resultaträkning

Balansräkning

Mkr

2017

2016

Mkr

Räntenetto

3 996

3 464

TILLGÅNGAR

Provisionsnetto

–750

–662

Belåningsbara statsskuldförbindelser

12

102

Utlåning till kreditinstitut

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

3 258

2 904

Utlåning till allmänheten

Personalkostnader

–549

–470

Övriga administrationskostnader

–960

–853

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

–92

–76

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
tillgångar
Summa rörelsekostnader

Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Övriga tillgångar

–1 601

–1 399

1 657

1 505

–58

–38

Rörelseresultat

1 599

1 467

Skulder till kreditinstitut

Skatt

–362

–331

In- och upplåning från allmänheten

ÅRETS RESULTAT

1 237

1 137

Emitterade värdepapper

Resultat före kreditförluster
Kreditförluster, netto

SUMMA TILLGÅNGAR

10 532

7 867

265

280

261 444

226 705

35 718

32 810

969

488

10

8

6 428

7 793

315 366

275 951

3 996

3 873

99 404

91 207

188 407

156 000

Efterställda skulder

2 596

2 595

Övriga skulder

6 635

9 094

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bank

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
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2017-12-31

14 328

13 182

315 366

275 951
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Starkare kundskydd
och ökad transparens
gör kunderna till vinnare
Liv- och pensionsförsäkring 2017 var året då teknikens möjligheter, de nya regelverken och
kundernas allt högre förväntningar började få ordentligt genomslag och förändra marknaden
i grunden. Länsförsäkringar tar sig an möjligheterna och utmaningarna på marknaden utifrån
en styrkeposition som marknadsledare inom sin huvudmarknad, fondförsäkring för individuell
tjänstepension, och med starka nyckeltal samt en målsättning att skapa marknadens bästa
kundupplevelser.

Länsförsäkringar Fondliv
förvaltat kapital:

Länsförsäkringar Liv
förvaltat kapital:
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Länsförsäkringar Fondliv erbjuder kunderna
fondförvaltning, garantiförvaltning och
riskförsäkring inom personriskområdet.
Länsförsäkringar vänder sig huvudsakligen
till små och medelstora företag. I Länsförsäkringar Liv sker ingen nyteckning; bolaget
förvaltar traditionell livförsäkring som är
tecknad före stängningen 2011.
Som en av de första i branschen lanserade Länsförsäkringar en helt digital köptjänst där egenföretagare kan köpa sin
tjänstepension och personförsäkring direkt
på webben. Kopplat till den tjänsten finns
också en helt digital hälsodeklaration. Utöver detta har en tjänst där kunderna kan
räkna på sin framtida pension och laborera
med olika parametrar lanserats. Tjänsten
har varit mycket populär med många besökare. För att förenkla kundernas olika fondval erbjuds också en fondguide. Allt för att
göra det enklare och begripligare för Länsförsäkringars kunder. Under året lanserades även möjligheten för kunderna att, via
Mina sidor, lägga till avtrappningstjänsten
Bevara pension. Tjänsten minskar automatiskt risken i portföljen när starten för
pensionsutbetalning närmar sig.
Länsförsäkringar arbetar för att hela
verksamheten ska präglas av ett aktivt hållbarhetsarbete, inte minst i form av möjlig
heten att erbjuda kunderna ansvarsfulla
investeringar i sitt pensionssparande.
Ansvarsfulla investeringar är därför en integrerad del av fondurvalsprocessen. Under
2017 genomfördes ett antal aktiviteter för
att förbättra erbjudandet. Exempelvis inkluderades Morningstars hållbarhetsglober

i kurslistan, samt Swesifs hållbarhetsprofil.
Dessutom kompletterades utbudet med
flera nya fonder med hållbarhetsfokus.
Arbetet kommer att fortsätta under 2018
med hög intensitet. Länsförsäkringar fick
under året högsta betyg i Söderberg & Partners respektive Max Matthiessens utvärderingar avseende hållbarhet.
Under 2017 har samtliga av de större
förmedlarna genomfört nya upphandlade
planer och att Länsförsäkringar är valbara
i samtliga dessa planer är mycket positivt.
För de kunder som vill upphandla via förmedlare vill Länsförsäkringar vara ett självklart alternativ och förmedlarna är viktiga
partners och distributörer för affären.
Marknaden
Länsförsäkringar är fortsatt etta på sin
huvudmarknad - fondförsäkringsmark
naden för individuell tjänstepension. Länsförsäkringar är marknadsledare både mätt
i premieinkomst och i nyteckning, enligt
statistik från Svensk Försäkring för det
fjärde kvartalet 2017.
Mätt som premieinkomst uppgår marknadsandelen till 18,7 procent vilket ger
Länsförsäkringar en marginal till tvåan
SEB på 1,9 procentenheter. Jämfört med
det fjärde kvartalet 2016 minskar dock
marknadsandelen med 1,2 procentenheter.
Den faktiska premieinkomsten för Länsförsäkringar har ökat med två procent jämfört
med 2016. Samtidigt har den totala premieinkomsten på marknaden ökat med nio
procent vilket förklarar den något lägre
marknadsandelen.
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Även mätt i nyteckning behåller Länsförsäk
ringar förstaplatsen på huvudmarknaden.
Marknadsandelen ökar med 0,5 procent
enheter jämfört med samma period 2016.
På den totala fondförsäkringsmarknaden är Länsförsäkringar det fjärde största
bolaget med en marknadsandel på 10,2
procent och på hela tjänstepensionsmark
naden, som inkluderar traditionella för
säkringar och depåförsäkringar är Länsförsäkringar det sjätte största bolaget med
marknadsandel på 5,3 procent.
Länsförsäkringar Fondlivs fondförsäkring
och garantiförvaltning
Fondförsäkring
I det totala fondutbudet utvecklades drygt
90 procent av fonderna positivt under 2017.
Över 50 procent av fonderna steg med över
10 procent och ingen fond sjönk med mer
än 10 procent. 2017 blev ett positivt börsår
vilket gjorde att många aktiefonder utvecklades positivt. Aktiefonder som placerade
i Asien, i småbolag och teknologi hade den
starkaste utvecklingen. Fonder med inriktning mot råvaror, Ryssland samt vissa
hedgefonder utvecklades svagare.

Under 2017 ökade Länsförsäkringars fondutbud, både i omfattning och kvalitet. Detta
som ett led i att realisera en ny fondstrategi
som innebär förenklingar, men även större
valfrihet för kunderna. Mer än trettio nya
fonder från flera olika fondbolag lan
serades. Fonderna i det rekommenderade
utbudet granskas och utvärderas noggrannt utifrån bland annat förvaltnings
organisation, avkastning och hållbarhet.
Garantiförvaltning
Länsförsäkringar Fondliv erbjuder förvaltning av pensionsförsäkringar med ett
garantimoment vad gäller inbetalda premier. Principen för garantin är att kunden
får tillbaka de inbetalda premier som gått
till sparandet med möjlighet till ytterligare
avkastning. Full garanti, det vill säga minst
”premierna tillbaka” gäller efter minst tio
års spartid. Vid kortare spartider gäller en
trappa, där garantin är 80 procent av inbetalda premier mellan fem och tio år kvar till
pension och som lägst 70 procent av inbetalda premier när det är mindre än fem år
kvar till pension. Tillgångarna fördelas
mellan aktier och räntebärande placeringar
där ränteandelen alltid ska vara minst

40 procent och aktieandelen kan gå ner till
noll. Placeringarna per 31 december 2017
bestod av 65 procent räntebärande placeringar och 35 procent aktier.
Det förvaltade kapitalet uppgick till 3,1
(2,9) Mdkr. Avkastningen ökade till 6,0 (5,3)
procent. Både aktie- och ränteplaceringar
bidrog positivt till avkastningen.
Länsförsäkringar Livs traditionella
förvaltning
Länsförsäkringar Liv, vilket är stängt för
nyteckning, förvaltar traditionell livförsäkring åt sina kunder i fyra bestånd; Nya Trad,
Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad
Pension. Totalt förvaltat kapital uppgick
till 115 (116) Mdkr.
Nya Trad
Kunder i Länsförsäkringar Liv med tradi
tionellt förvaltade försäkringar har sedan
2013 möjlighet att villkorsändra befintliga
försäkringar till Nya Trad. En villkorsändring
från Gamla Trad till Nya Trad innebär bland
annat lägre avgifter samt att den garan
terade räntan sänks. Sänkningen av garanti
räntan möjliggör att kapitalet i Nya Trad

Marknadsandelar Fondförsäkring
Hela fondförsäkringsmarknaden

Hela tjänstepensionsmarknaden

Individuell tjänstepension fondförsäkring

Källa: Svensk Försäkring

Källa: Svensk Försäkring

Källa: Svensk Försäkring

Länsförsäkringar, 10,2%

Skandia, 8,2%

Länsförsäkringar, 5,3%

Avanza, 5,1%

Länsförsäkringar, 18,7%

Swedbank Försäkring,
14,4%

Nordea Liv, 8,0%

Alecta, 21,3%

SEB, 16,8%

SPP, 7,1%

Folksam, 14,5%

 wedbank Försäkring,
S
4,9%
SPP, 4,6%

Skandia, 12,8%

SEB, 14,1%
Folksam, 13,4%
Handelsbanken, 9,7%

Danica, 5,3%

Skandia, 12,4%

Movestic, 4,3%

AMF Pension, 10,8%

Länsförsäkringars totala marknadsandel inom
fondförsäkring, mätt i premieinkomst, uppgick till
10,2 (10,8) procent.
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Nordea Liv, 3,8%

SEB, 7,2%

Länsförsäkringars marknadsandel på hela tjänste
pensionsmarknaden, mätt i premieinkomst, uppgick
till 5,3 (5,7) procent.

SPP, 12,9%
Movestic, 9,0%

 wedbank Försäkring,
S
6,8%
Danica, 5,6%
Nordea Liv, 4,9%
Folksam, 2,6%

Handelsbanken, 7,2%

Länsförsäkringar är marknadsledare på delmarknaden tjänstepension, exklusive avtalspensioner, mätt
i premieinkomst.
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 laceras i tillgångar vilka har högre för
p
väntad avkastning.
Förvaltat kapital i Nya Trad uppgick till
21 (18) Mdkr. Placeringarna per 31 december
2017 bestod av 60 procent räntebärande
placeringar, 34 procent aktier, 4 procent
alternativa investeringar och 2 procent
fastigheter. Under 2017 ökade den totala
andelen räntebärande placeringar något.
Kapitalavkastningen i Nya Trad uppgick till
6,4 (4,3) procent. Avkastningen kom till stor
del från aktieplaceringar vilka bidrog med
5,5 procentenheter.
Återbäringsräntan var per 31 december
2017 6 (4) procent. Återbäringsräntan
höjdes från 5 procent till 6 procent per
1 oktober 2017. Sedan starten 2013 har
återbäringsräntan i genomsnitt varit
6,4 procent.
Gamla Trad
I Gamla Trad förvaltar Länsförsäkringar Liv
ett kapital om 81 (85) Mdkr för kundernas
räkning. I rådande lågräntemiljö syftar risktagandet i placeringsportföljen i Gamla
Trad till att säkerställa att den garanterade
återbäringen kan infrias även vid en negativ
marknadsutveckling. Samtidigt tas en
balanserad risk i syfte att möjliggöra en
rimlig avkastning på kundernas sparade
kapital.
Under 2017 utgjordes en stor del av
kapitalet av långfristiga räntebärande placeringar. Placeringarna per 31 december
2017 bestod av 87 procent räntebärande
placeringar, 7 procent aktier, 4 procent
alternativa investeringar och 2 procent
fastigheter. Kapitalavkastningen uppgick
till 2,7 (5,9) procent.
Återbäringsräntan var under 2017
oförändrad 2 procent.
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Nya Världen
Nya Världen är en traditionell försäkring där
kunderna tar del av uppgångar på aktiemarknaden och samtidigt är garanterade
att få tillbaka minst de premier som betalats
in, efter avdrag för driftskostnader och
avkastningsskatt.
Förvaltat kapital uppgick till 12 (11) Mdkr.
I förvaltningsformen Nya Världen är
andelen aktier normalt 70 procent och
resterande 30 procent utgörs av ränte
bärande placeringar. Placeringsmixen kan
dock variera inom fastställda intervall där
andelen aktier utgör 60-80 procent.
Kapitalavkastningen uppgick till 13,3 (5,1)
procent.
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Resultatkommentar Länsförsäkringar Fondliv
Resultat och lönsamhet
Länsförsäkringar Fondlivs resultat stärktes
under 2017 och uppgick till 604 (516) Mkr,
främst på grund av ökade intäkter från ett
växande förvaltat kapital.
Det totala förvaltade kapitalet ökade
14 Mdkr och uppgick till 128 (114) Mdkr per
31 december 2017. Ökningen berodde
främst på en god värdeutveckling, till följd
av ett gynnsamt börsklimat, men även ett
positivt nettoflöde från befintliga och nya
kunder.

Den totala premieinkomsten ökade med 6
procent till 9 133 (8 637) Mkr, varav inflyttat
kapital bidrog med 1 444 (1 321) Mkr. Premie
inkomsten efter avgiven återförsäkring för
försäkringsrisk ökade till 198 (173) Mkr. Provisionsintäkterna, som är starkt kopplade
till det förvaltade kapitalet, ökade till 1 583
(1 412) Mkr.
Driftskostnaderna ökade till 1 028 (973)
Mkr, främst på grund av ökade distributions- och administrationskostnader från
ökade affärsvolymer. Dessutom gjordes

investeringar inom digital utveckling, såsom
lanseringen av en digital köptjänst där
egenföretagare kan teckna tjänstepension
direkt på webben.
Kapitalsituation
Länsförsäkringar Fondlivs kapitalsituation
uttrycks och mäts enligt Solvens II som en
kvot av kapitalbas i förhållande till riskbaserat kapitalkrav. Länsförsäkringar Fondlivs
kapitalkvot per 31 december 2017 uppgick
till 152 (150) procent.

Länsförsäkringar Fondliv

Resultaträkning
Mkr

Balansräkning
2017

2016

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring

198

173

TILLGÅNGAR

Avgifter från finansiella avtal

725

659

Anläggningstillgångar

Kapitalavkastning netto

10 343

8 049

Försäkringsersättningar

–98

–104

–10 253

–7 947

–1 028

–973

Förändring i försäkringstekniska avsättningar
Driftskostnader

Mkr

Placeringar i intresseföretag

2017-12-31

2016-12-31

213

195

–

29

3 614

3 501

125 344

112 050

29

17

Fordringar

794

588

Andra tillgångar

298

429

1 190

1 145

131 482

117 954

Eget kapital

2 601

2 748

Försäkringstekniska avsättningar

2 762

2 471

125 583

112 225

Andra finansiella placeringstillgångar
Placeringstillgångar för vilka
försäkringstagaren bär placeringsrisken
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska
avsättningar

Andra tekniska intäkter och kostnader

858

743

Försäkringsrörelsens tekniska resultat

745

600

Icke-tekniska intäkter/kostnader

–46

15

Resultat före skatt

699

615

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Skatt

–95

–99

SUMMA TILLGÅNGAR

ÅRETS RESULTAT

604

516
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Försäkringsåtaganden för vilka
försäkringstagaren bär risken
Avsättningar
Depåer från återförsäkrare
Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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4

5

29

17

460

463

43

26

131 482

117 954
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Resultatkommentar Länsförsäkringar Liv
Resultat och lönsamhet
Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till
2 363 (2 682) Mkr. Det goda resultatet härrör från en positiv kapitalavkastning i Nya
och Gamla Trad, samt villkorsändringar till
Nya Trad som fortsatte att stärka resultatet
genom minskade försäkringstekniska
avsättningar.
Förändringar i marknadsräntor har
effekt på resultatet i Länsförsäkringar Liv,
där stigande marknadsräntor leder till
minskade skulder till försäkringstagarna
eftersom framtida åtaganden diskonteras
med marknadsräntan. Bolaget skyddar sig
dock i stor utsträckning mot resultateffekten av ränteförändringar genom att tillgångar och skulder matchas mot varandra.
Under 2017 matchades cirka 80 procent av
räntekänsligheten i skulden, vilket gav en
positiv resultateffekt på cirka 100 Mkr när
långa marknadsräntor steg. Den svenska
10-åriga statsobligationsräntan steg med
knappt 25 baspunkter.
Under perioden minskade skulden till
försäkringstagarna med 2,0 (1,2) Mdkr,
främst på grund av negativa kassaflöden,
det vill säga utbetalningar och utflyttar var
större än premieinbetalningar. Under 2017
justerades antagandet för framtida driftskostnader vilket medförde en ökad skuld

om 685 Mkr. Ökade kostnadsantaganden
har sitt ursprung i att bolaget är stängt för
nyteckning och försäkringsbestånden därför minskar över tid, vilket på sikt förväntas
leda till en något högre styckekostnad.
Driftskostnaderna under 2017 minskade
till 417 (447) Mkr, främst genom minskade
utvecklingskostnader.
Kapitalavkastningen var positiv för
samtliga förvaltningsportföljer och uppgick
totalt till 4,8 (6,0) Mdkr. Nya Världen bidrog
med 1,4 Mdkr, vilket inte påverkar resultatet
utan tillförs försäkringstagarna direkt.
Länsförsäkringar Liv avyttrade i december 2017 två fastighetsägande dotterbolag
till Humlegården Fastigheter AB (publ)
(nedan Humlegården) mot betalning
i nyemitterade aktier i Humlegården samt
likvida medel. Genom transaktionen blev
Länsförsäkringar Liv näst största ägare
i Humlegården med en ägarandel om
11,6 procent. Länsförsäkringar Liv uppnår
genom transaktionen en bättre diversifiering i fastighetsexponeringen, samt blir delägare i en fastighetsportfölj som bedöms
vara av god kvalitet och ha hög potential.
Länsförsäkringar Liv konsolideras inte
i Länsförsäkringar AB, då bolaget bedrivs
enligt ömsesidiga principer.

Kapitalsituation
Länsförsäkringar Livs kapitalsituation
uttrycks och mäts enligt Solvens II som en
kvot av kapitalbas i förhållande till riskbaserat kapitalkrav. Länsförsäkringar Livs kapitalkvot per 31 december 2017 ökade till 207
(195) procent.
Konsolideringsgraden beräknas som
relationen mellan totalt kapital och för
säkringskapital. Konsolideringsgraden
per 31 december 2017 uppgick till 117 (114)
procent i Nya Trad och 123 (125) procent
i Gamla Trad.
Länsförsäkringar Liv har under flera år
arbetat aktivt med åtgärder för att stärka
bolagets balansräkning och kapitalbas. En
stärkt balansräkning ger bolaget en större
flexibilitet och möjlighet till placeringar i tillgångslag med högre förväntad avkastning.
Dessa åtgärder har resulterat i att eget
kapital har stärkts från 10,9 Mdkr till 24,4
Mdkr under perioden 2012 till 2017.
Villkorsändringar till Nya Trad bidrog
också till en stärkt kapitalsituation under
2017. Totalt har villkorsändringar till Nya
Trad stärkt kapitalbasen med 4,8 Mdkr
sedan 2013, varav 0,4 Mdkr under 2017.

Länsförsäkringar Liv, koncernen

Balansräkning

Resultaträkning
Mkr

2017

2016

Mkr

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring

1 533

1 720

TILLGÅNGAR
Placeringstillgångar

Kapitalavkastning netto

4 770

6 027

Försäkringsersättningar

–5 404

–5 683

1 990

1 221

Förändring i försäkringstekniska avsättningar
Driftskostnader
Försäkringsrörelsens tekniska resultat
Icke-tekniska intäkter/kostnader
Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT

–417

–447

2 472

2 838

–96

–110

2 376

2 728

–13

–46

2 363

2 682

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska
avsättningar

2016-12-31

115 349

117 382

472

477

Fordringar

1 219

1 909

Andra tillgångar

5 421

4 763

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

102

144

122 563

124 675

Eget kapital

24 405

23 050

Försäkringstekniska avsättningar

90 166

92 217

Avsättningar för andra risker och kostnader

149

240

Depåer från återförsäkrare

472

477

7 162

8 478

210

213

122 563

124 675

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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Fastighetsförmedlingen
med marknadens
nöjdaste kunder
Fastighetsförmedling Länsförsäkringar kan genom Länsförsäkringar Fastighets-

förmedling erbjuda en helhet för en trygg bostadsaffär; fastighetsförmedling,
bank och försäkring samlat på ett ställe. Fastighetsförmedlingen är ett viktigt
kundmöte även för försäljning av bolån och försäkring.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har
160 bobutiker runt om i landet. Den starka
tillväxten har fört upp Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling till positionen som
tredje största aktör. Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast
växande mäklarkedja och hade för andra
året i rad de mest nöjda kunderna enligt
Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhets
mätning inom fastighetsmäklarbranschen.
Fastighetsförmedling är en integrerad
del av det lokala länsförsäkringsbolagets
helhetserbjudande. Målet är att erbjuda mer
än bara förmedling och försäljning av bostäder. Verksamheten bedrivs i franchiseform
där länsförsäkringsbolaget är franchise
givare för den lokala bobutiken. Det innebär
även att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling skiljer sig från andra rikstäckande
fastighetsmäklarkedjor genom att alltid
vara lokalt förankrat.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
summerar starka försäljningssiffror under
2017. Från januari till december förmedlades
21 801 (19 938) objekt, varav 11 896 (10 923)
bostadsrätter och 8 816 (7 998) småhus.
Sammantaget ökade antalet sålda objekt
med över 9 procent jämfört med före
gående år. Provisionsintäkterna steg med
12 procent till 905 (808) Mkr. Det sammanlagda försäljningsvärdet under perioden
uppgick till 48,7 (41,9) Mdkr.
Länsförsäkringars försäljning av småhus
ökade under 2017, vilket resulterade
i bottenlån i Länsförsäkringars bolåne
institut på 4,0 (3,2) Mdkr, fördelat på 1 766
(1 560) affärer. Detta trots att totalmark
naden för småhus minskade med 4 procent
under året, där antalet lagfarter uppgick till
71 472 (74 559).

Marknadsandelar sålda småhus

Antal småhus och bostadsrätter sålda av
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Sålda småhus med lån placerade
i Länsförsäkringar Hypotek

Värdet av försäljningar av småhus 2017
Mkr

MdkrTusental
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 Övriga mäklare och privat
29,0%

SkandiaMäklarna 3,9%

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är tredje största
mäklargrupp mätt i sålda småhus. Bostadsrätter ingår
inte i branschstatistiken.
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Hemverket

Antal lån

Försäljning av småhus har resulterat i bottenlån
på 4,0 (3,5) Mdkr i Länsförsäkringar Hypotek.

0

ERA

Lånesumma, Mkr

2015

0
Mäklarringen

Antalet sålda bostäder ökade med 9 (1) procent.

ERA 1,3%

Mäklarhuset 4,8%

HusmanHagberg

 Antal sålda bostäder,
tusental

Hemverket 1,4%

förmedling 14,6%

Mäklarhuset

2017

Mäklarringen 1,5%

 Svensk Fastighets-

Skandiamäklarna

Totalt värde, Mdkr

2016

HusmanHagberg 3,1%

Fastighetsbyrån 25,7%

Bjurfors

2015

Bjurfors 3,2%

hetsförmedling 11,5%

Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling
Svensk
Fastighetsförmedling

2014

 Länsförsäkringar Fastig

Fastighetsbyrån

2013

Källa: Värderingsdata

Försäljningsvärdet av småhus uppgick för Länsförsäkringar F astighetsförmedling till 19,5 (17,4) Mdkr. Bostadsrätter ingår inte i diagrammet, inklusive bostadsrätter
uppgick värdet på försäljningarna till 44,2 (38,9) Mdkr.
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Länsförsäkringsgruppen i siffror
På följande sidor presenteras först länsförsäkringsgruppens samlade
resultat inom sakförsäkring. Därefter redovisas nyckeltal för vart och
ett av de 23 länsförsäkringsbolagen.
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Driftskostnader
Övriga intäkter/kostnader
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före
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597

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

42

21

27

–1

30

–68

6

26

–130

106

–53

Total kapitalavkastning

87

263

203

125

135

661

121

269

657

313

303

–22

–24

–12

–15

–8

–21

–3

–9

–14

–15

–7

2

8

–2

–9

8

22

4

31

27

59

3

109

269

215

100

166

594

128

316

541

463
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Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen
Övriga intäkter/kostnader
Rörelseresultat

Balansräkning 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Placeringstillgångar
Aktier i Länsförsäkringar AB

329

881

595

680

774

1 582

517

1 103

1 287

2 114

844

Övriga aktier och andelar

499

1 798

1 132

436

521

2 871

576

1 183

2 944

1 059

1 912

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

287

1 204

644

650

709

1 717

552

1 132

1 073

2 281

826

Övriga placeringstillgångar

185

432

99

24

0

596

249

15

710

310

8

1300

4 315

2 471

1 791

2 004

6 766

1 894

3 433

6 014

5 764

3 590

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska
avsättningar

184

259

242

161

547

388

280

314

344

307

230

Fordringar och andra tillgångar

158

371

229

208

370

541

256

401

558

849

265

Kassa och bank

250

142

133

68

48

510

767

101

573

110

93

9

42

36

14

27

127

27

49

26

55

36

1 901

5 129

3 110

2 241

2 995

8 332

3 224

4 298

7 515

7 086

4 214

742

2 510

1 434

896

1 039

4 122

1 322

1 795

3 465

1 339

2 046

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1 800

–

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven
återförsäkring)

904

1 868

1 255

1 115

1 602

3 270

1 488

1 946

2 941

3 137

1 583

Andra avsättningar och skulder

204

626

355

211

339

800

319

465

942

558

571

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

51

125

66

18

15

140

95

92

167

252

14

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

1 901

5 129

3 110

2 241

2 995

8 332

3 224

4 298

7 515

7 086

4 214

Konsolideringskapital / Totalt kapital

897

2 923

1 715

1 016

1 276

4 728

1 592

2 168

4 135

3 546

2 415

Konsolideringsgrad

237

353

384

218

257

375

256

268

327

184

398

Summa placeringstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag samt det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.
Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern.
Huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom gruppen tecknas av
länsförsäkringsbolagen. Den affär som bedrivs inom Länsförsäkringar ABs sakförsäkringskoncern är hälsaförsäkring, djurförsäkring, avgiven och mottagen återförsäkring samt transportförsäkring
och viss ansvars-, egendoms- och motorförsäkring.
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Resultatet av länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet
är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen, exklusive Länsförsäkringar Fondliv och
Länsförsäkringar Bankkoncernen. Innehavet och värdeförändringen
av Länsförsäkringar AB-aktien samt mellanhavanden mellan
länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen har
eliminerats. De 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar ABkoncernen tillämpar godkända internationella redovisnings
standarder (IFRS).
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–18 571

–302

–118
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–186

–41

–182

–140

–89

–125

–63

–99

–368

–1 167

–4 629
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–37
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–416
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1 100

702

275

583

860

67

360

247

157

279

114

186

967

1 536

7 078

8 367

1 534

702

1 722

1 509

206

1 233

856

531

800

318

824

2 267

–

–

–

4 103

903

3 066

4 441

518

1 905

1 605

795

1 733

697

1 155

5 040

1 488

42 381

43 463

1 232

856

1 926

1 341

514

1 585

846

645

782

492

720

2 091

5 369

29 475

68 114

875

419

1 161

237

57

579

363

410

406

274

232

570

16 719

29 573

21 295

7 743

2 880

7 875

7 528

1 295

5 301

3 670

2 381

3 721

1 781

2 931

9 969

23 575

101 429

132 872

309

255

486

372

119

467

210

169

275

178

182

673

10 447

10 447

10 475

493

317

751

478

101

442

253

202

308

157

212

838

2 579

11 147

413 979

114

69

196

183

65

263

95

106

142

47

287

339

637

5 340

5 634

191

15

71

71

41

36

125

13

26

9

20

167

323

1 548

3 162

8 850

3 536

9 379

8 632

1 621

6 510

4 353

2 872

4 472

2 172

3 632

11 986

37 562

129 911

566 122

4 394

719

4 644

4 831

815

3 030

2 086

1 328

2 217

928

1 817

5 274

18 564

54 950

61 243

–

621

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3 324

1 817

3 490

2 869

638

2 575

1 713

1 191

1 729

998

1 389

5 080

16 141

57 114

59 876

1 052

353

1 199

888

162

876

530

336

514

237

412

1 550

1 179

14 748

438 906

81

26

46

44

6

27

24

16

12

8

15

83

1 678

3 100

6 098

8 850

3 536

9 379

8 632

1 621

6 510

4 353

2 872

4 472

2 172

3 632

11 986

37 562

129 911

566 122

5 184

1 533

5 577

5 503

925

3 545

2 452

1 564

2 603

1 142

2 115

6 307

19 580

66 149

72 442

356

211

391

440

419

326

339

300

340

332

414

278

341

253

–
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Länsförsäkringar
Norrbotten

Länsförsäkringar
Västerbotten

Länsförsäkringar
Jämtland

Vd: Kjell Lindfors
Styrelseordförande: Mats Fabricius

Vd: Göran Spetz
Styrelseordförande: Maria Wallin Wållberg

Vd: Tomas Eriksson
Styrelseordförande: Karin Mattsson Weijber

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal

2017

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2016

124

113

1 901

1 758

Kapitalkvot, %

241

220

Antal anställda

75

74

3

3

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor
Bank

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2017

2016

2017

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2016

335

267

5 129

4 656

Kapitalkvot, %

248

222

Kapitalkvot, %

228

192

Antal anställda

177

171

Antal anställda

103

100

3

3

3

3
2 128

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor
Bank

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor

215

127

3 110

2 839

Bank

Inlåning, Mkr

977

911

Inlåning, Mkr

4 054

3 773

Inlåning, Mkr

2 232

Utlåning, Mkr

298

285

Utlåning, Mkr

1 407

1 332

Utlåning, Mkr

1 087

951

2 780

2 419

Bostadsutlåning, Mkr

7 362

6 232

Bostadsutlåning, Mkr

3 359

2 844

242

190

Förvaltad fondvolym, Mkr

1 692

1 326

Förvaltad fondvolym, Mkr

203

178

10 600

10 000

31 600

29 800

16 300

15 500

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

76

76

2 155

2 124

17 000

17 200

Sakförsäkring
378

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

57

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

14

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

94

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

44

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

346
22

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

13

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

105

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

6

9

65 900

63 400

Länsförsäkringsgruppen i siffror

Premieintäkt, Mkr

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Antal kunder
Livförsäkring

186

175

4 502

4 346

30 700

31 000

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr

Antal kunder

Antal kunder

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

95

92

2 406

2 313

17 700

17 900

Sakförsäkring
804
87
66
100

751

436

418

39

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

27

12

61

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

96

103

107

6

6

124 100

120 200

Premieintäkt, Mkr

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

9

7

58 600

57 400
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Länsförsäkringar
Västernorrland

Länsförsäkringar
Gävleborg

Dalarnas
Försäkringsbolag

Vd: Mikael Bergström
Styrelseordförande: Stig Högberg

Vd: Per-Ove Bäckström
Styrelseordförande: Mats Åstrand

Vd: Anders Grånäs
Styrelseordförande: Maria Engholm

Nyckeltal
Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2017

2016

Nyckeltal
Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2017

2016

67
2 120

Kapitalkvot, %

185

160

Kapitalkvot, %

200

177

Kapitalkvot, %

193

213

Antal anställda

117

116

Antal anställda

146

146

Antal anställda

289

279

5

5

6

6

7

7

Antal kontor
Bank

Antal kontor

96
2 746

2016

100

Balansomslutning, Mkr

166

2017

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2 241

Balansomslutning, Mkr

2 995

Nyckeltal

Bank

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor

772

640

8 332

7 495

Bank

Inlåning, Mkr

1 744

1 603

Inlåning, Mkr

2 664

2 508

Inlåning, Mkr

5 282

4 847

Utlåning, Mkr

540

512

Utlåning, Mkr

740

792

Utlåning, Mkr

1 517

1 443

2 896

2 497

5 614

5 124

Bostadsutlåning, Mkr

8 777

7 747

787

555

770

588

Förvaltad fondvolym, Mkr

2 122

1 507

25 200

24 300

26 300

25 100

47 700

44 800

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %
Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

117

116

3 733

3 635

23 900

24 300

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Bostadsutlåning, Mkr

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Livförsäkring
113

113

3 677

3 549

28 200

28 400

Sakförsäkring
457
–1
103

440
7
104

8

7

73 400

73 100

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %
Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Antal kunder
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

314
7 135

45 500

45 900

Sakförsäkring
486
30
95

468
7
104

7

7

85 700

84 500

Premieintäkt, Mkr

1 229

1 161

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

110

126

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

178

221

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

101

100

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder
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325
7 531

10

9

154 600

151 700
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Länsförsäkringar
Värmland

Länsförsäkringar
Uppsala

Länsförsäkringar
Bergslagen

Vd: Ulrika Obstfelder Petersson
Styrelseordförande: Patrik Sandin

Vd: Ulrica Hedman
Styrelseordförande: Bengt-Erik Jansson

Vd: Mikael Sundquist
Styrelseordförande: Bengt-Erik Lindgren

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal

2017

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2016

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2017

2016

158

182
3 045

Kapitalkvot, %

265

260

Kapitalkvot, %

196

196

Kapitalkvot, %

203

201

Antal anställda

98

97

Antal anställda

185

180

Antal anställda

285

280

4

4

6

6

7

7

Antal kontor
Bank

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor

316

188
3 940

2016

3 224

Balansomslutning, Mkr

4 298

2017

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

Bank

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor

705

462

7 515

6 531

Bank

Inlåning, Mkr

1 553

1 343

Inlåning, Mkr

4 127

3 874

Inlåning, Mkr

6 690

6 173

Utlåning, Mkr

685

628

Utlåning, Mkr

1 671

1 605

Utlåning, Mkr

3 617

3 560

3 198

2 670

9 880

8 778

Bostadsutlåning, Mkr

13 931

11 880

410

311

1 163

918

1 951

1 390

14 400

13 200

33 800

32 100

57 100

52 700

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

Antal kunder

109

111

3 158

3 059

23 300

23 500

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Premieintäkt, Mkr

611
36

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

94

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

582

Premieintäkt, Mkr

64

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

89

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

5

6

94 400

93 500

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

272

276

7 316

7 023

46 600

46 900

Sakförsäkring

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

Antal kunder

Antal kunder
Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr

Premieinkomst, Mkr

543

525

Totalt försäkringskapital, Mkr

10 068

9 433

Antal kunder

58 900

58 100

1 234

1 143

Sakförsäkring
777
26
97

722

Premieintäkt, Mkr

–53

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

35

–22

110

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

165

–

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

98

103

9

9

121 100

120 300

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

46

Länsförsäkringsgruppen i siffror

11

10

194 000

190 300

Länsförsäkringsgruppen 2017

Länsförsäkringar
Stockholm

Länsförsäkringar
Södermanland

Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän

Vd: Fredrik Bergström
Styrelseordförande: Christer Villard

Vd: Anna-Greta Lundh
Styrelseordförande: Caesar Åfors

Vd: Ricard Robbstål
Styrelseordförande: Hans Ljungkvist

Nyckeltal
Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2017

2016

Nyckeltal
Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2017

2016

441
6 418

Kapitalkvot, %

215

208

Kapitalkvot, %

192

213

Kapitalkvot, %

181

191

Antal anställda

344

312

Antal anställda

129

130

Antal anställda

355

326

4

4

4

4

11

10
5 536

Antal kontor
Bank

Antal kontor

252
3 737

2016

463

Balansomslutning, Mkr

349

2017

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

7 086

Balansomslutning, Mkr

4 214

Nyckeltal

Bank

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor

895

723

8 850

8 052

Bank

Inlåning, Mkr

7 577

7 430

Inlåning, Mkr

2 595

2 409

Inlåning, Mkr

6 130

Utlåning, Mkr

1 628

1 564

Utlåning, Mkr

974

905

Utlåning, Mkr

1 409

1 277

29 032

25 724

5 950

5 185

18 027

14 184

2 211

1 840

712

541

1 890

1 290

92 200

88 200

23 300

22 100

58 400

53 800

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder
Premieintäkt, Mkr

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %
Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

2 407

2 404

58 013

54 735

224 300

220 100

Sakförsäkring
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

Bostadsutlåning, Mkr

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

106
95

1 766

Premieintäkt, Mkr

115

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

94

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

6

6

353 400

351 500

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

169

159

4 289

4 089

28 900

28 900

Sakförsäkring
1 860

Bostadsutlåning, Mkr

Premieinkomst, Mkr

1 058

1 015

Totalt försäkringskapital, Mkr

20 937

19 538

Antal kunder

92 700

91 000

1 414

1 342

Sakförsäkring
597
50
92

565
–3
103

9

9

93 300

93 500

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

77

202

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

193

210

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

98

92

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Länsförsäkringsgruppen 2017

13

10

233 800

225 300

Länsförsäkringsgruppen i siffror

47

Länsförsäkringar
Skaraborg

Länsförsäkringar
Östgöta

Länsförsäkringar
Älvsborg

Vd: Jonas Rosman
Styrelseordförande: Eric Grimlund

Vd: Sven Eggefalk
Styrelseordförande: Peter Lindgren

Vd: Örian Söderberg
Styrelseordförande: Lars Hallkvist

Nyckeltal

2017

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr
Balansomslutning, Mkr

2016

315

170

3 536

3 154

Nyckeltal
Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr
Balansomslutning, Mkr

2017

2016

820

690

9 379

8 702

Nyckeltal

2017

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr
Balansomslutning, Mkr

2016

930

736

8 632

7 657

Kapitalkvot, %

174

173

Kapitalkvot, %

234

251

Kapitalkvot, %

208

211

Antal anställda

164

150

Antal anställda

341

342

Antal anställda

288

262

8

8

7

7

9

9
4 689

Antal kontor
Bank

Antal kontor
Bank

Antal kontor
Bank

Inlåning, Mkr

4 222

3 759

Inlåning, Mkr

7 970

7 337

Inlåning, Mkr

4 945

Utlåning, Mkr

2 222

2 028

Utlåning, Mkr

3 478

3 436

Utlåning, Mkr

1 749

1 776

Bostadsutlåning, Mkr

6 155

5 183

Bostadsutlåning, Mkr

14 844

12 654

11 703

10 650

1 111

1 089

Förvaltad fondvolym, Mkr

2 821

2 211

1 861

1 310

40 800

38 200

64 300

60 400

70 600

68 500

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

167

160

4 732

4 560

31 700

31 600

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

706
119

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

40

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

84

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

48

Premieinkomst, Mkr

671
52

908

867

14 260

13 068

Totalt försäkringskapital, Mkr

Antal kunder

66 600

66 000

Antal kunder

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

96

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

7
104 100

Länsförsäkringsgruppen i siffror

Premieintäkt, Mkr

–

8

Antal kunder

Totalt försäkringskapital, Mkr

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

106 700

Förvaltad fondvolym, Mkr
Livförsäkring

Sakförsäkring

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

Antal kunder

Antal kunder

Bostadsutlåning, Mkr

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Premieinkomst, Mkr

301

293

8 145

7 769

56 600

56 500

1 217

1 151

Sakförsäkring
1 386
157
238
90

1 327
99

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

228

210

226

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

70

127

94

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

88

90

9

9

198 300

194 000

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

12

11

173 000

170 000

Länsförsäkringsgruppen 2017

Länsförsäkringar
Gotland

Länsförsäkringar
Jönköping

Länsförsäkringar
Halland

Vd: Mariette Nicander
Styrelseordförande: Eva Wetterdal

Vd: Henrietta Hansson
Styrelseordförande: Göran Lindell

Vd: Christian Bille
Styrelseordförande: Karin Starrin

Nyckeltal
Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2017

2016

137

89

1 621

1 493

Kapitalkvot, %

267

265

Antal anställda

71

67

2

2

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor
Bank

Nyckeltal
Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2017

2016

Nyckeltal

2017

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2016

407

438

6 510

6 045

Kapitalkvot, %

211

207

Kapitalkvot, %

234

227

Antal anställda

217

197

Antal anställda

153

156

5

6

6

6

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor
Bank

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor

380

323

4 353

4 198

Bank

Inlåning, Mkr

2 099

1 869

Inlåning, Mkr

5 177

4 763

Inlåning, Mkr

4 188

3 847

Utlåning, Mkr

1 693

1 711

Utlåning, Mkr

2 345

2 234

Utlåning, Mkr

3 006

3 000

Bostadsutlåning, Mkr

3 379

3 208

Bostadsutlåning, Mkr

7 503

6 265

Bostadsutlåning, Mkr

8 574

7 349

540

412

Förvaltad fondvolym, Mkr

1 728

1 227

Förvaltad fondvolym, Mkr

1 357

1 013

15 600

14 900

37 800

34 400

38 900

37 100

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Livförsäkring
67

68

1 400

1 315

11 000

11 000

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr
Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %
Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Länsförsäkringsgruppen 2017

Antal kunder
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Livförsäkring
288

285

7 770

7 348

41 300

41 100

Sakförsäkring
215
54
70
76

207
11

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

50

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

96

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

7

7

31 200

30 900

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Antal kunder
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

210

210

5 785

5 585

41 700

41 600

708

677

Sakförsäkring
1 058
58
50
95

990

Premieintäkt, Mkr

128

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

99

106

100

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

133

96

89

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

94

94

8

8

135 800

132 200

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

9

9

100 900

98 600

Länsförsäkringsgruppen i siffror

49

Länsförsäkring
Kronoberg

Länsförsäkringar
Kalmar län

Länsförsäkringar
Blekinge

Vd: Beatrice Kämpe Nikolausson
Styrelseordförande: Per-Åke Holgersson

Vd: Anna Blom
Styrelseordförande: Jan-Olof Thorstensson

Vd: Jens Listerö
Styrelseordförande: Bengt Mattsson

Nyckeltal

Nyckeltal

Nyckeltal

2017

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2016

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2017

2016

217

168

2 872

2 602

Kapitalkvot, %

206

179

Kapitalkvot, %

210

217

Antal anställda

95

91

Antal anställda

173

160

3

3

7

7

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor
Bank

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor

338

291

4 472

4 071

Bank

2017

Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr

2016

154

118

2 172

1 953

Kapitalkvot, %

219

219

Antal anställda

69

68

4

4
1 593

Balansomslutning, Mkr

Antal kontor
Bank

Inlåning, Mkr

2 511

2 375

Inlåning, Mkr

3 178

2 866

Inlåning, Mkr

1 765

Utlåning, Mkr

1 325

1 201

Utlåning, Mkr

1 351

1 256

Utlåning, Mkr

1 054

956

Bostadsutlåning, Mkr

3 461

2 880

Bostadsutlåning, Mkr

4 822

3 904

Bostadsutlåning, Mkr

3 264

2 766

820

622

1 118

826

637

504

26 400

25 800

24 300

22 200

15 300

14 100

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

Antal kunder

184

160

4 034

3 830

21 700

21 800

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

503
49

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

60

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

90

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

50

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

453
28

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

–

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

93

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

8

8

75 800

72 000

Länsförsäkringsgruppen i siffror

Premieintäkt, Mkr

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

134

130

4 258

4 135

27 400

27 600

Sakförsäkring

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

Antal kunder

Antal kunder
Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

140

128

2 839

2 678

17 400

17 500

Sakförsäkring
765
60
59
97

720

333

310

68

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

25

–8

61

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

40

50

96

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

93

105

9

8

112 600

110 800

Premieintäkt, Mkr

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

10

10

57 600

56 200

Länsförsäkringsgruppen 2017

Länsförsäkringar
Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar
Skåne

Vd: Niklas Larsson
Styrelseordförande: Göran Trobro

Vd: Susanne Petersson
Styrelseordförande: Otto Ramel

Nyckeltal
Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr
Balansomslutning, Mkr

2017

2016

278

248

3 632

3 334

Nyckeltal
Rörelseresultat före
återbäring och rabatter, Mkr
Balansomslutning, Mkr

2017

2016

1 167

711

11 986

10 678

Kapitalkvot, %

248

251

Kapitalkvot, %

197

218

Antal anställda

104

100

Antal anställda

509

474

3

3

8

8
7 054

Antal kontor
Bank

Antal kontor
Bank

Inlåning, Mkr

2 461

2 340

Inlåning, Mkr

7 999

Utlåning, Mkr

1 922

1 874

Utlåning, Mkr

4 590

4 143

Bostadsutlåning, Mkr

3 309

2 875

Bostadsutlåning, Mkr

19 856

15 955

814

564

2 676

1 957

19 300

18 100

81 900

74 600

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr
Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %
Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Länsförsäkringsgruppen 2017

Antal kunder
Livförsäkring

138

130

3 627

3 496

23 800

24 000

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

983

986

21 426

20 490

118 700

118 300

2 206

2 060

211

75

200

–

91

99

Sakförsäkring
500
53
92
90

461
24

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

–

Återbäring och rabatter till
kunderna, Mkr

97

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

8

9

79 500

77 600

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

11

9

369 200

361 000

Länsförsäkringsgruppen i siffror

51

Organisation och fakta Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av länsförsäkringsbolagen,
tillsammans med 16 socken- och häradsbolag. Genom en tydlig roll
i länsförsäkringsgruppens värdekedja bidrar Länsförsäkringar AB till
att öka konkurrenskraften och att hålla låga kostnader för gemensam utveckling. Därigenom skapas förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att vara framgångsrika på sina respektive marknader.

Förutom moderbolaget Länsförsäkringar AB omfattar koncernen
Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar
Fondliv och Länsförsäkringar Liv samt dotterbolag till dessa. Länsförsäkringar Liv med dotterbolag konsolideras inte i koncernen
eftersom bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer.

3,8 miljoner kunder
23 lokala länsförsäkringsbolag
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar
Sak Försäkrings AB

Länsförsäkringar
Bank AB

Länsförsäkringar
Fondliv Försäkrings AB

Länsförsäkringar
Liv Försäkrings AB

Kompletterar länsförsäkringsbolagens erbjudande inom
sakförsäkring med specialprodukter, är växthus för ny affär
och svarar för den gemensamma
återförsäkringen.

Erbjuder genom Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar
Fondförvaltning och Wasa Kredit
ett brett sortiment av banktjänster till länsförsäkringsbolagens
kunder.

Erbjuder pensionssparande med
fondförvaltning och garantiförvaltning samt riskförsäkring
inom personriskområdet till
länsförsäkringsbolagens kunder.

Förvaltar traditionell livförsäkring som är tecknad före september 2011, då bolaget stängde
för teckning av nya försäkringar.

Aktieägande i Länsförsäkringar AB per 31 december 2017
Antal aktier
A

B

C

Andel av
kapital, %

Länsförsäkringar Skåne

141 849

882 046

–

9,8
8,9

Bolag
Länsförsäkringar Stockholm

129 212

802 382

–

Länsförsäkringar Östgöta

114 155

663 463

–

7,5

Dalarnas Försäkringsbolag

104 708

609 639

–

6,9

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
Länsförsäkringar Älvsborg

87 010

605 143

821

6,6

100 176

581 374

–

6,5
5,6

Länsförsäkringar Bergslagen

86 351

495 089

–

Länsförsäkringar Jönköping

82 812

474 021

–

5,3

Länsförsäkringar Uppsala

73 298

424 791

–

4,8

Länsförsäkringar Västerbotten

57 195

330 919

–

3,7

Länsförsäkringar Halland

56 785

329 857

–

3,7

Länsförsäkringar Södermanland

58 117

323 139

–

3,7

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

49 982

322 347

–

3,6

Länsförsäkringar Kalmar län

56 717

295 878

–

3,4

Länsförsäkringar Gävleborg

60 058

281 083

–

3,3

Länsförsäkringar Skaraborg

64 058

253 172

–

3,0

Länsförsäkringar Västernorrland

50 186

257 122

–

2,9

Länsförsäkringar Jämtland

35 795

226 453

–

2,5

Länsförsäkring Kronoberg

36 701

203 130

–

2,3

Länsförsäkringar Värmland

31 160

202 208

–

2,2

Länsförsäkringar Norrbotten

16 960

127 878

–

1,4

Länsförsäkringar Blekinge

23 088

120 500

–

1,4

Länsförsäkringar Gotland

16 305

74 315

–

0,9

16 socken- och häradsbolag
Totalt antal aktier

–

–

5 134

0,0

1 532 678

8 885 949

5 955

100,0

Länsförsäkringar AB-aktiens utveckling
Kronor

2017

2016

2015

2014

2013

Eget kapital per aktie 31 december

2 269

2 046

1 858

1 675

1 557
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Definitioner
Driftskostnader i försäkringsrörelsen

Konsolideringsgrad, livförsäkring

Primärkapitalrelation, bank

Omfattar kostnader för försäljning, förvaltning
och administration i försäkringsrörelsen.

Kvoten mellan marknadsvärdet på totala netto
tillgångar och företagets totala åtagande gentemot försäkringstagarna (garanterade åtaganden
samt preliminärt fördelad återbäring) för de återbäringsberättigade försäkringarna.

Utgående primärkapital i relation till utgående 
riskvägt belopp.

Driftskostnadsprocent, sakförsäkring
Driftskostnader i förhållande till premieintäkt
efter avgiven återförsäkring.

Konsolideringsgrad, sakförsäkring
Efter avgiven återförsäkring
Den del av försäkringsaffären som ett för
säkringsföretag själv står risken för och som
inte återförsäkras hos andra företag. Ibland
används även begreppet för egen räkning.

Försäkringsersättningar
Kostnaden för inträffade skador under perioden,
inklusive kostnaden för skador som ännu inte har
anmälts till försäkringsföretaget. I kostnaden
ingår också avvecklingsresultat.

Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för ej intjänade premier och kvar
dröjande risker, livförsäkringsavsättningar samt
avsättning för oreglerade skador och motsvarande förpliktelser enligt ingångna försäkrings
avtal. För livförsäkring ska avsättningen motsvara
värdet av försäkringsföretagets garanterade för
säkringsåtaganden.

Konsolideringskapital i förhållande till premie
inkomst efter avgiven återförsäkring, uttryckt
i procent.

Konsolideringskapital
Summan av eget kapital, obeskattade reserver,
uppskjuten skatteskuld, förlagslån samt över
värden på tillgångar.

Rörelseresultat minus schablonskatt 22,0 procent
i förhållande till genomsnittligt eget kapital justerat för kapitaltillskott och för primärkapitallån.

Räntenetto, bank
Ränteintäkter för utlåning till allmänhet, kredit
institut och intäkter för räntebärande värdepapper minskat med kostnader för in- och upplåning
från allmänhet, kreditinstitut och kostnader för
räntebärande värdepapper.

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Kreditförluster netto, bank
Konstaterade kreditförluster och reserveringar
för kreditförluster med avdrag för återvinningar
avseende fordringar samt årets nettokostnad
avseende kreditförluster för garantier och andra
ansvarsförbindelser.

Premieintäkter minskat med försäkringsersättningar, skaderegleringskostnader och driftskostnader i försäkringsrörelsen plus resultatet av
avgiven återförsäkring och kapitalavkastning
överförd från finansrörelsen.

Skadeprocent, sakförsäkring
Kreditförlustnivå i förhållande
till utlåning, bank
Kreditförluster netto i förhållande till redovisat
värde för utlåning till allmänhet och till kredit
institut.

Kapitalavkastning, sakförsäkring

Förhållandet mellan försäkringsersättningar,
inklusive skaderegleringskostnader, och premieintäkter efter avgiven återförsäkring.

Totalavkastningsprocent

Räntenetto i förhållande till genomsnittlig
balansomslutning.

Summan av direktavkastning, realiserade vinster
och förluster samt orealiserade värdeförändr
ingar i förhållande till genomsnittligt verkligt
värde på förvaltade tillgångar.

Placeringstillgångar

Totalkostnadsprocent, skadeförsäkring

Kortfristiga eller långfristiga tillgångar, som
har karaktär av kapitalplacering. Hit räknas i försäkringsföretag fastigheter och värdepapper.

Summan av driftskostnader, försäkringsersättningar och skaderegleringskostnader i förhållande till premieintäkter efter avgiven återför
säkring.

Nettot av följande intäkter och kostnader: ränte
intäkter, räntekostnader, utdelning på aktier och
andelar, resultat från egna fastigheter, förändring
av verkligt värde på aktier, räntebärande värdepapper och derivat, resultat från försäljning av
placeringstillgångar, kursvinster och kursförluster på valutor samt driftskostnader i kapital
förvaltningen.

Placeringsmarginal, bank

Kapitalavkastning överförd
från finansrörelsen

Premieinkomst

Premier betalas i förskott medan drifts- och skadekostnader betalas i efterskott. De medel som
inte har betalats ut placerar företaget under tiden
så det ger en avkastning. Den beräknade räntan,
kalkylränta, på dessa p
 laceringar förs över från
kapitalavkastningen till försäkringsrörelsen.

Räntabilitet på eget kapital

Premier som betalats in under perioden eller är
upptagna som fordran vid periodens slut eftersom de förfallit till betalning. Premieinkomst är
ett vanligt mått på försäkringsrörelsens volym.

Premieintäkt
Den del av premieinkomsten som avser den
redovisade perioden.

Återförsäkring
Om ett försäkringsföretag inte kan, eller vill, bära
hela ansvaret mot försäkringstagarna, återförsäkrar företaget delvis de tecknade försäkringarna hos andra företag. I det förstnämnda talas
om avgiven återförsäkring och hos de sistnämnda
företagen om mottagen återförsäkring.

Kapitalkvot
Kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkrav,
enligt Solvens II-direktivet i svensk rätt.

K/I-tal, bank
Summa kostnader i förhållande till summa
intäkter. K/I-talet beräknas före och efter kreditförluster.
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Primärkapital, bank
Primärkapital är en del av kapitalbasen och består
av eget kapital och primärkapitaltillskott. Avdrag
görs för bland annat uppskjutna skattefordringar,
goodwill och andra immateriella tillgångar, investeringar i finansiella företag samt skillnaden mellan förväntad förlust och gjorda reserveringar för
sannolika kreditförluster.

Definitioner
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Rapportdagar 2018

Kvartal 1:
Delårsrapport januari-mars 2018 för Länsförsäkringar Bank
Delårsrapport januari-mars 2018 för Länsförsäkringar Hypotek

25 april
25 april

Kvartal 2:
Delårsrapport januari-juni 2018 för Länsförsäkringar Bank
Delårsrapport januari-juni 2018 för Länsförsäkringar Hypotek
Delårsrapport januari-juni 2018 för länsförsäkringsgruppen

19 juli
19 juli
29 augusti

Kvartal 3:
Delårsrapport januari-september 2018 för Länsförsäkringar Bank
Delårsrapport januari-september 2018 för Länsförsäkringar Hypotek
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Rapportdagar

25 oktober
25 oktober
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Adresser

Länsförsäkringar Norrbotten

Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkring Kronoberg

Länsförsäkringar Bank

Box 937
971 28 Luleå
Besök: Köpmantorget
Tfn: 0920-24 25 00
E-post: info@LFnorrbotten.se

169 97 Solna
Besök: Telegrafgatan 8A
Tfn: 08-562 830 00
E-post: stockholm@lansforsakringar.se

Box 1503
351 15 Växjö
Besök: Kronobergsgatan 10
Tfn: 0470-72 00 00
E-post: info@LFkronoberg.se

106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Västerbotten

Box 147
611 24 Nyköping
Besök: Västra Storgatan 4
Tfn: 0155-48 40 00
E-post: info@lfs.se

Länsförsäkringar Kalmar län

106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

Box 153
901 04 Umeå
Besök: Nygatan 19
Tfn: 090-10 90 00
E-post: info@LFvasterbotten.se

Länsförsäkringar Jämtland

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Göteborg och
Bohuslän

Box 367
831 25 Östersund
Besök: Prästgatan 18
Tfn: 063-19 33 00
E-post: info@lfz.se

404 84 Göteborg
Besök: Lilla Bommen 8
Tfn: 031-63 80 00
E-post: info@gbg.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Västernorrland

Box 600
541 29 Skövde
Besök: Rådhusgatan 8
Tfn: 0500-77 70 00
E-post: info@LFskaraborg.se

Box 164
871 24 Härnösand
Besök: Köpmangatan 13
Tfn: 0611-36 53 00
E-post: info@lfy.se

Länsförsäkringar Gävleborg
Box 206
801 03 Gävle
Besök: Drottninggatan 35
Tfn: 026-14 75 00
E-post: info@lfgavleborg.se

Dalarnas Försäkringsbolag
Box 3
791 21 Falun
Besök: Slaggatan 9
Tfn: 023-930 00
E-post: info@dalarnas.se

Länsförsäkringar Värmland
Box 367
651 09 Karlstad
Besök: Köpmannagatan 2 A
Tfn: 054-775 15 00
E-post: info@LFvarmland.se

Länsförsäkringar Uppsala
Box 2147
750 02 Uppsala
Besök: Fyrisborgsgatan 4
Tfn: 018-68 55 00
E-post: info.uppsala@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Bergslagen
Box 1046
721 26 Västerås
Besök: Stora Gatan 41
Tfn: 021-19 01 00
E-post: info@lfbergslagen.se
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Länsförsäkringar Skaraborg

Länsförsäkringar Östgöta
Box 400
581 04 Linköping
Besök: Platensgatan 11
Tfn: 013-29 00 00
E-post: info@lfostgota.se

Länsförsäkringar Älvsborg
Box 1107
462 28 Vänersborg
Besök: Vallgatan 21
Tfn: 0521-27 30 00
E-post: info@alvsborg.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Gotland
Box 1224
621 23 Visby
Besök: Österväg 17
Tfn: 0498-28 18 50
E-post: info@lfgotland.se

Länsförsäkringar Jönköping
Box 623
551 18 Jönköping
Besök: Barnarpsgatan 22
Tfn: 036-19 90 00
E-post: info@lfj.se

Länsförsäkringar Halland
Box 518
301 80 Halmstad
Besök: Strandgatan 10
Tfn: 035-15 10 00
E-post: info@LFhalland.se

Box 748
391 27 Kalmar
Besök: Norra Långgatan 17
Tfn: 020-66 11 00
E-post: info@LFkalmar.se

Länsförsäkringar Blekinge
Box 24
374 21 Karlshamn
Besök: Drottninggatan 56
Tfn: 0454-30 23 00
E-post: info@lfblekinge.se

Länsförsäkringar GöingeKristianstad
Box 133
291 22 Kristianstad
Besök: Tivoligatan 6
Tfn: 044-19 62 00
E-post: info.goinge-kristianstad@
lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Skåne
Box 742
251 07 Helsingborg
Besök: Södergatan 15
Tfn: 042-633 80 00
E-post: info.skane@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Hypotek

Länsförsäkringar Fondförvaltning
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

Wasa Kredit
Box 6740
113 85 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-635 38 00
E-post: info@wasakredit.se

Agria Djurförsäkring
Box 70306
107 23 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 421 00
E-post: info@agria.se

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

GEMENSAMMA BOLAG

Box 518
101 30 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 010-219 54 00
E-post: info@lansfast.se

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar Mäklarservice

106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

Box 27120
102 52 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-588 490 00
E-post:
info.maklarservice@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Liv
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Fondliv
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

Humlegården Fastigheter
Box 5182
114 34 Stockholm
Besök: Engelbrektsplan 1
Tfn: 08-678 92 00
E-post: info@humlegarden.se

Länsförsäkringar Sak
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

Adresser
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Produktion: Länsförsäkringar AB i samarbete med Intellecta.
Foto: Länsförsäkringars bildbank, Jimmy Eriksson. Tryck: GöteborgsTryckeriet. Vi trycker på det miljövänliga.
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