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Länsförsäkringsgruppens årsöversikt för 2020 innehåller information om Länsförsäkringars 
verksamhet inom sakförsäkring, bank, liv- och pensionsför säkring och fastighetsförmedling. 
I hållbarhetsavsnittet finns information om hur Länsförsäkringar arbetar med hållbarhet 
i kunderbjudandet, i verksamheten och med miljö- och samhällsengagemang. På sidorna 
52-53 presenteras först länsförsäkringsgruppens samlade resultat inom sak försäkring. 
 Därefter redovisas nyckeltal för vart och ett av de 23 länsförsäkringsbolagen. Notera att  
från 2020-12-30 är Länsförsäkringar ABs legala bolagsnamn Gamla Länsförsäkringar AB, 
men benämns Länsförsäkringar AB genomgående i denna årsöversikt.
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Om länsförsäkringsgruppen
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kund-
ägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 
Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Genom respek-
tive länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbju-
dande inom bank, försäkring, pension och fastighetsför-
medling. 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 försäkringskunderna. Det finns inga externa 
aktieägare och att uppfylla kundernas behov och krav är 
alltid det primära uppdraget. Länsförsäkringsgruppen 
har 3,9 miljoner kunder och 7 500 medarbetare. 

Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en kon-
cern. Huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom läns-
försäkringsgruppen tecknas av länsförsäkringsbolagen. 
Den affär som bedrivs inom Länsförsäkringar ABs sak-
koncern är framförallt personrisk-, djur- och grödaför-
säkring. Även länsförsäkringsgruppens återförsäkrings-
skydd och mottagen internationell återförsäkring 
hanteras inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Resul-
tatet av länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverk-
samhet är summan av resultaten i de 23 länsförsäkrings-
bolagen och sakförsäkringsverksamheten inom 
Länsförsäkringar AB-koncernen. Länsförsäkringar Liv 
konsolideras inte i Länsförsäkringar AB, då bolaget 
bedrivs enligt ömse sidiga principer. 

23 lokala bolag 3,9 miljoner kunder

Bank

Sakförsäkring

Liv- och pensionsförsäkring

Fastighetsförmedling

Erbjudande

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar 
Sak Försäkrings AB
Stödjer och kompletterar läns-
försäkringsbola gens erbjudande 
inom sakförsäkring med special-
produkter, är växthus för ny affär 
och svarar för den gemen samma 
återförsäkringen.

Länsförsäkringar 
Bank AB
Erbjuder genom Länsförsäkringar 
Hypotek, Länsförsäkringar Fond-
förvaltning och Wasa Kredit ett 
brett sortiment av banktjänster till 
länsförsäkringsbolagens kunder.

Länsförsäkringar 
Fondliv Försäkrings AB
Erbjuder pensionssparande med 
fond förvaltning och garantiför-
valtning samt riskförsäkring inom 
person riskområdet till länsförsäk-
ringsbolagens kunder.

Länsförsäkringar 
Liv Försäkrings AB
Förvaltar traditionell livför säkring 
som är tecknad före september 
2011, då bolaget stängde för 
 teckning av nya  försäkringar. 

23 lokala länsförsäkringsbolag

3,9 miljoner kunder

Rating
Bolag Institut Långfristig rating Kortfristig rating

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 –

1) Avser bolagets säkerställda obligationer. 
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Det finansiella  
året 2020

 • Länsförsäkringsgruppens totala rörelseresultat uppgick  
till 9,7 (14,5) Mdkr. 

 • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkrings-
verksamhet uppgick till 7,3 (12,0) Mdkr, efter återbäring och 
rabatter till kunderna om 1,8 (1,9) Mdkr. 

 • Kapitalavkastningen uppgick till 7,0 (13,2) Mdkr. 

 • Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med  
6 procent till 29,4 (27,9) Mdkr. 

 • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens 
sakförsäkringsverksamhet ökade till 2,9 (1,8) Mdkr. 

Länsförsäkringsgruppens 
 total kostnadsprocent 

93%

Återbäring och rabatter till kunderna 

1,8Mdkr

Länsförsäkringsgruppens resultat Uppgifter inom parentes avser 2019

Länsförsäkringsbolagens resultat
Försäkringstekniskt resultat1) Rörelseresultat1)

Mkr 2020 2019 2020 2019

LF Norrbotten 80 35 144 170

Länsförsäkringar Västerbotten 127 122 370 685

Länsförsäkringar Jämtland 15 9 233 414

Länsförsäkringar Västernorrland –7 –23 74 121

Länsförsäkringar Gävleborg 57 –22 160 216

Dalarnas Försäkringsbolag 93 –50 741 803

Länsförsäkringar Värmland 143 13 459 403

Länsförsäkringar Uppsala 102 60 468 557

Länsförsäkringar Bergslagen 140 168 703 1 221

Länsförsäkringar Stockholm 95 72 448 749

Länsförsäkringar Södermanland 19 77 283 691

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 236 147 1 276 1 707

Länsförsäkringar Skaraborg 80 58 616 511

Länsförsäkringar Östgöta 285 101 799 1 296 

Länsförsäkringar Älvsborg 270 193 1 197 1 603

Länsförsäkringar Gotland 19 64 100 224

Länsförsäkringar Jönköping 231 26 577 663

Länsförsäkringar Halland 93 62 420 483

Länsförsäkring Kronoberg 29 82 344 476

Länsförsäkringar Kalmar län 151 63 419 611

Länsförsäkringar Blekinge 55 31 145 282

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 38 15 287 452

Länsförsäkringar Skåne 225 237 1 020 1 479

1) Före återbäring och rabatter.
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Femårsöversikt
Länsförsäkringsgruppens sakförsäkring 2020 2019 2018 2017 2016

Konsolideringskapital, Mkr 91 311 82 096 68 472 66 149 57 956

Konsolideringsgrad, % 302 288 252 253 236

Räntabilitet på eget kapital, % 7 15 3 11 8

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 29 397 27 856 26 751 25 504 24 073

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 2 873 1 824 1 778 2 529 1 813

Rörelseresultat, Mkr 7 252 12 001 2 243 7 078 4 626

Totalkostnadsprocent 93 96 96 92 95

Länsförsäkringar AB, koncernen1)

Rörelseresultat, Mkr 2 726 3 003 2 351 2 825 2 286

Balansomslutning, Mkr 613 967 572 594 506 835 473 773 421 816

Räntabilitet på eget kapital, % 8 10 9 11 10

Kapitalbas för gruppen (FRL)2), Mkr 57 412 50 220 43 870 44 172 40 602

Kapitalkrav för gruppen (FRL)2), Mkr 39 186 37 9664) 33 874 33 441 30 121

Kapitalbas för det finansiella konglomeratet3), Mkr 57 412 50 220 43 870 44 172 40 352

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet3), Mkr 39 186 37 9664) 33 874 33 441 30 121

Länsförsäkringar Sak, koncernen

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 6 781 6 211 5 891 5 623 5 342

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 297 283 402 977 435

Rörelseresultat, Mkr 516 851 460 1 028 644

Kapitalkvot, % (Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB) 197 1974) 228 221 260

Länsförsäkringar Bank, koncernen

Inlåning från allmänheten, Mkr 136 388 119 303 108 142 99 404 91 207

Utlåning till allmänheten, Mkr 340 007 307 099 289 426 261 444 226 705

Rörelseresultat, Mkr 1 844 1 893 1 510 1 599 1 467

Räntabilitet på eget kapital, % 8,5 9,5 8,3 10,0 10,1

Kärnprimärkapitalrelation, % 14,9 13,9 14,2 24,35) 24,85)

Länsförsäkringar Fondliv AB

Premieinkomst, Mkr 12 228 9 478 9 010 9 133 8 637

Årets resultat, Mkr 705 749 681 604 516

Förvaltat kapital, Mkr 170 953 158 827 125 805 128 140 114 450

Kapitalkvot, % 144 137 135 152 150

Länsförsäkringar Liv

Premieinkomst, Mkr 1 191 1 539 1 684 1 533 1 720

Årets resultat, Mkr 1 586 5 567 609 3 121 2 359

Kapitalkvot, % 195 211 200 207 195

1) Exklusive Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB som bedrivs enligt ömsesidiga principer. Från 2020-12-30 är Länsförsäkringar ABs legala bolagsnamn Gamla Länsförsäkringar AB, men benämns 
Länsförsäkringar AB genomgående i denna årsöversikt.

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) Omräknad enligt uppdaterad metod från 2019-12-31 för riskabsorption i uppskjuten skatt-poster vid beräkning av kapitalkrav.
5) Riskviktsgolvet för bolån i pelare 2.
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2020 i korthet

Starkt  
varumärke
För sjunde året i rad blev Läns-
försäkringar Sveriges starkaste 
varumärke inom försäkring på 
Swedish Brand Award. Därtill 
hade Länsförsäkringar det högsta 
anseendet i försäkringsbran schen 
enligt Kantar Sifos anseende-
undersökning 2020.

Länsförsäkringar 
och covid-19
2020 har varit ett år olikt alla andra. Coronapandemin har drab-
bat många hårt. I denna osäkra omvärldssituation är det mycket 
viktigt för Länsförsäkringar att finnas tillgängliga för kunderna 
och leva upp till vårt löfte att förenkla kundernas vardag och 
bidra till en trygg framtid. Vi tror på kraften i att vara en del av 
något större. Att hålla ihop och jobba tillsammans, mot gemen-
samma mål – vikten av samhällsansvar har under 2020 blivit 
påtaglig. Runt om i landet har Länsförsäkringar tagit viktiga initi-
ativ för att stötta kunder, lokala företag och föreningsliv, samt 
sjukvården som drabbats hårt av corona pandemin.

Finans  branschens  
mest innovativa 
företag
Enligt Svenskt Innovationsindex 
var Länsförsäkringar finansbran-
schens mest innovativa företag 
2020. Totalt hamnade Länsför-
säkringar på en sjunde plats – ett 
kvitto på att Länsförsäkringars 
utvecklingsarbete gör skillnad  
för kunderna i deras vardag.
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Skadeförebyggande åtgärder
Att undvika en skada är en vinst för kunderna, samhället och miljön. För att förebygga 
naturskador fokuserades Länsförsäkringars dialog med kommuner och länsstyrelser 
under 2020 på långsiktig byggplanering med hänsyn till klimatförändringarna. Länsför-
säkringar var delaktiga i att ta fram krav på bättre skydd mot läckageskador i kök i de 
branschregler som kommer inför 2021. Länsförsäkringar genomförde, i samarbetat med 
Elsäkerhetsverket och Sveriges konsumenter, tester av elprodukter som säljs av de 
större e-handelsbolagen. Detta fick stor uppmärksamhet i media och resulterade också 
i att Länsförsäkringar deltog i möte med digitaliseringsministern Anders Ygeman för att 
diskutera frågeställningen. 

Fondutbud med gröna hållbarhetsbetyg
Länsförsäkringars fondutbud rankas högt inom hållbarhetsområdet, bland annat i de 
stora försäkringsförmedlarnas årliga analyser där vi fick grönt betyg och väl godkänt 
under 2020. Exkluderingsskriterier för investeringar i spelbolag, olje- och gas bolag 
skärptes under året. Dessutom introducerades en märkning för fonder med låg 
klimat risk, Gröna Lövet.  Kundernas intresse för hållbarhetsinriktade aktiefonder och 
fonder med låg klimatrisk ökade under 2020 och andelen av denna typ av fonder upp-
gick till 40 procent av totalt kapital per 31 december 2020. 

Först i världen 
med kort i åter-
vunnen plast
Länsförsäkringars kunder är 
först i världen med bankkort 
tillverkade av 100 procent 
återvunnen plast, vilket inne-
bär en minskad miljöpåverkan.

Agria 
 Vårdguide
I september 2020 lanserade 
Agria appen Agria Vårdguide 
där kunder erbjuds kostnads-
fri digital veterinärvårds-
rådgivning i egen regi. På sikt 
planeras fler smarta lösningar 
att inkluderas i appen.

Investering  
i sociala 
obligationer
Under våren 2020 investerade Läns-
försäkringar 1,2 Mdkr i sociala obliga-
tioner, som bidrar till finansiering för 
att bekämpa effekterna av corona-
pandemin och öka tillgängligheten  
till hälsovård. Länsförsäkringar har 
genom dessa investeringar bidragit till 
att finansiera sociala projekt i Norden, 
Europa, Afrika och i flera tillväxtländer.

För all tid.
Vi tror på kraften i att vara en  
del av något större. Att hålla 
ihop och jobba tillsammans,  
mot gemensamma mål. Med 
23 lokala läns bolag är vi alltid 
nära dig – på din hemmaplan.  
Vi finns här för att du ska ha ett 
så tryggt och bra liv som  möjligt. 
Kalla det omtanke. Vi delar alla 
på samma jord, och vårt mål är 
att alla ska kunna leva och bo 
här idag, imorgon och för all tid.
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År 2020 kommer vi sent att glömma. Coronapandemin har 
påverkat oss alla och våra tankar går till alla dem som 
drabbats av sjukdom och ekonomiska svårigheter. Under 
året har det därför varit viktigare än någonsin för Läns-

försäkringar att fortsätta förenkla kundernas vardag och bidra till en 
trygg framtid. Länsförsäkringars har lyckats säkerhetsställa en god 
drift av verksamheten med fokus på att minimera påverkan på våra 3,9 
miljoner kunder, att finnas tillgängliga och att ta vårt samhällsansvar. 

Initiativ och samhällsengagemang
Samhällsansvar är en självklarhet för Länsförsäkringar. Genom 
våra 23 lokala länsförsäkringsbolag skapas en unik lokalkännedom 
som kombineras med kraften i vår gemensamma samverkan. Vi tror 
på kraften i att vara en del av något större. Att hålla ihop och jobba 
tillsammans, mot gemensamma mål. Just detta budskap var dess-
utom temat för Länsförsäkringars nya varumärkeskommunikation 
som lanserades under 2020 – vilket låg helt rätt i tiden med tanke 
på vikten av gemensamt ansvar för att motverka spridningen 
av covid-19. 

Runt om i landet har Länsförsäkringar tagit viktiga initiativ för att 
stötta kunder, lokala företag, sjukvård och föreningsliv som drabbats 
hårt av coronapandemin. Länsförsäkringars Forskningsfond finan-
sierade en forskningsstudie vid Uppsala universitet där barn och 
ungas syn på corona undersöktes. Studien gav upphov till många 
kreativa och utvecklande tankar och uppmärksammades bland annat 
av SVT. Risken för smittspridning har minimerats genom fler digitala 
kundmöten, stärkt bemanning av telefonbanken, distansarbetande 
medarbetare och skilda lokaler för verksamhetens kritiska funktioner 
och arbetsuppgifter. Under 2020 investerade Länsförsäkringar 
1,2 Mdkr i sociala obligationer, som bidrar till finansiering för att 
bekämpa effekterna av coronapandemin och öka tillgängligheten  
till hälsovård. Inom Eurapco, en allians mellan åtta ömsesidiga för-
säkringsbolag i Europa, tog vi del av viktigt erfarenhetsutbyte kring 
 pandemin i syfte att finna lösningar för att hantera utmaningar och 
hjälpa kunder och samhället i stort.

Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten 
Samhällsansvar innebär också att hållbarhet måste genomsyra hela 
vår verksamhet. Ett ansvarsfullt erbjudande inom bank, försäkring, 
pension och fastighetsförmedling ger ett ökat värde till kunderna 

och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Under 2020 lanserade 
Länsförsäkringar en länsspecifik hållbarhetsdatabas. Genom data-
basen kan de 23 länsförsäkringsbolagen få information om läns-
specifika hållbarhetsutmaningar för att på bästa sätt kunna stödja 
lokalsamhället.

Under 2020 fortsatte Länsförsäkringar AB tillsammans med de 
23 länsförsäkringsbolagen att arbeta med att bidra till FNs globala 
mål, framför allt med de sju mål och 13 delmål som har identifierats 
som mest relevanta och tydligast kopplade till Länsförsäkringars 
verksamhet. FN-initiativ som Global Compact, Principer för ansvars-
fulla investeringar och Principer för hållbar försäkring fortsätter vara 
vägledande i vårt dagliga hållbarhetsarbete.

Sedan 2019 arbetar Länsförsäkringar AB efter en klimatsmart 
vision med långsiktig ambition att minska klimatpåverkan och klimat-
risker och anpassa investeringar till Parisavtalets klimatmål. Under 
2020 har vi även förberett vår verksamhet inför EUs nya regelverk  
för en hållbar finansmarknad. Vi gläds åt att våra fondförsäkrings-
kunders intresse för hållbarhetsinriktade aktiefonder och fonder 
med låg klimatrisk ökade markant under 2020. Vårt fondutbud 
 rankas högt inom hållbarhetsområdet, Länsförsäkringar hamnade  
på en tredje plats när Morningstar mätte andelen fonder med hög 
håll barhet i Europas 100 största fondbolag.

Fokus på utveckling och effektivitet
Coronapandemin visade vikten av en god digital förmåga. Genom 
digitala kund- och medarbetarmöten kunde vår verksamhet fortlöpa 
utan större påverkan. Länsförsäkringar ABs roll är att vara den bästa 
partnern till länsförsäkringsbolagen, vilket innebär att driva det 
utvecklingsarbete som skapar mest effektivitet när det utförs 
gemensamt och storskaligt. Majoriteten av allt utvecklingsarbete har 
idag sin grund inom IT. Införandet av ett lean-agilt arbetssätt innebär 
att utvecklingsarbetet har blivit mer effektivt och innovativt, med 
snabb produktutveckling och testverksamhet. Jag är mycket stolt 
över att vi lyckades starta flera lean-agila tåg under 2020, trots de 
begränsningar som pandemin innebar.

Länsförsäkringar är verksamt inom en konkurrensutsatt marknad 
där våra kunder ställer allt högre krav på kundupplevelse, effektivitet 
och prisvärdhet. Under 2020 lanserade Länsförsäkringar AB ett 
effektivitetsprogram i syfte att säkerhetsställa en långsiktig hållbar 
kostnadsnivå för sin verksamhet, vilket i sin tur gynnar länsförsäk-

Fokus på tillgänglighet  
och samhällsansvar
Kommentar

Under coronapandemin har det varit viktigare än någonsin för Länsförsäkringar att vara tillgängliga för 
kunderna och att ta ett samhällsansvar. Pandemins effekter på länsförsäkringsgruppens resultat för 2020 
var relativt begränsat - god tillväxt, minskade skadekostnader och återhämtning på de finansiella mark-
naderna bidrog till ett starkt resultat. Baserat på årets resultat kommer länsförsäkringsbolagen att betala 
tillbaka sammantaget 1,8 Mdkr i återbäring och rabatter till sina ägare – kunderna.
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ringsbolagen och deras konkurrenskraft. Vi ägs av våra kunder och 
vill därmed inte bara möta, men överträffa deras förväntningar.

Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätningar 2020 visade att 
kunderna fortsätter placera Länsförsäkringar i topp inom sakförsäk-
ring för företag, privat pension (bland namngivna bolag) och fastig-
hetsförmedling, och som nummer två inom bank, både för privat- och 
företagskunder. Länsförsäkringars mål är givetvis att ha de mest nöjda 
kunderna inom alla våra verksamhetsområden som täcker sakför-
säkring, liv- och pensionsförsäkring, bank och fastighetsförmedling.

Starkt resultat 2020 
Coronapandemins effekter på länsförsäkringsgruppens resultat var 
relativt begränsade under 2020, framför allt då börsmarknaderna 
återhämtade sig starkt under året efter den kraftigt negativa utveck-
lingen under första kvartalet. Länsförsäkringsgruppens totala rörel-
seresultat uppgick till 9,7 Mdkr. 

I sakförsäkringsverksamheten uppgick rörelseresultatet till 7,3 
Mdkr, gynnat av både stark kapitalavkastning och starkt försäkrings-
tekniskt resultat. En fortsatt god premietillväxt på knappt 6 procent 
och minskade skadekostnader resulterade i en totalkostnadsprocent 
på 93. Skadeprocenten minskade till 74, framförallt på grund av färre 
naturskador under 2020, men även som en effekt av coronapande-
min genom ändrat kundbeteende med mindre rörelse i samhället. 
Baserat på 2020 års resultat kommer länsförsäkringsbolagen sam-
mantaget att betala tillbaka 1,8 Mdkr i återbäring och rabatter till sina 
ägare – kunderna.

Bankverksamheten redovisade ett stabilt rörelseresultat på 1,8 
Mdkr med fortsatt god tillväxt i affärsvolymerna – inlåningen ökade 
starkt med 14 procent och utlåningen ökade med 11 procent. Bank-
koncernens kreditförluster ökade under 2020, främst av ökade 
kredit förlustreserveringar med anledning av de försämrade 

makroekonomiska prognoserna till följd av covid-19. Dock minskade 
kredit förlustreserveringarna successivt under året, vilket resul-
terade i en fortsatt låg kreditförlustnivå på 0,09 procent.

Fondförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 
0,7 Mdkr. Det förvaltade kapitalet ökade till 171 Mdkr, till följd av den 
gynnsamma börsutvecklingen under andra halvåret och ett starkt 
nettoinflöde i den underliggande affären. Premieinkomsten ökade 
med 29 procent där försäljningen ökade i samtliga säljkanaler.

Mot bättre tider
Jag hoppas innerligen att 2021 blir året då vi kan återgå till ett någor-
lunda normalt liv igen och då vi åter kan träffa våra kunder och med-
arbetare utan nuvarande restriktioner. Länsförsäkringars lokala 
engagemang var mer relevant än någonsin år 2020, men vårt sam-
hällsengagemang kommer inte klinga av i takt med pandemin, 
tvärtom! Vi på Länsförsäkringar tror på kraften i att vara en del av 
något större. Att hålla ihop och jobba tillsammans, mot gemensamma 
mål. Vår unika affärsmodell gör det möjligt att kombinera långsiktig 
hållbarhet, samhällsengagemang och affärsnytta. 

Vi ser fram emot ett år präglat av fortsatt utveckling och effekti-
visering för att kunna överträffa kundernas förväntningar!

Stockholm i mars 2021
På uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen

Fredrik Bergström
Vd Länsförsäkringar AB

Lokalt engagemang 
mer relevant än 
någonsin år 2020
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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. 

L änsförsäkringars position på den svenska försäkrings-  
och bankmarknaden är resultatet av utvecklingen för en 
bolagsgrupp som under två sekel inte haft några andra 
uppdragsgivare än de egna kunderna. Närhet, enkelhet  

och ett lokalt kundägande har i två sekler byggt framgångarna inom 
sakförsäkring och sedan överförts till de finansiella tjänsterna och 
fastighetsförmedlingen. 

Helheten av tjänster inom bank och försäkring erbjuds genom 
23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag. Den marknads-
ledande positionen på sakförsäkringsmarknaden fortsatte under 
året. Som ett rikssnitt har Länsförsäkringar över 30 procent av sak-
försäkringsmarknaden. Livförsäkringsverksamheten har ett tydligt 
fokus på att vara den bästa pensionspartnern för företag och privat-
personer. Bankverksamheten växer kraftigt, framförallt bland befint-
liga försäkringskunder. Fastighetsförmedlingen har på bara några få 
år gått från noll till att idag vara landets tredje största aktör – ett bra 
exempel på styrkan i varumärket. 

Starkt varumärke och nöjda kunder 
Styrkan i Länsförsäkringars varumärke är resultatet 
av ett varu märkes- och värderingsarbete som varit 
konsekvent och långsiktigt. Varumärket är fortsatt 
mycket starkt i relation till konkurrenternas inom 
branschen för bank, försäkring och pension. Kantar 
Sifos anseendeundersökning 2020 visar att Länsför-
säkringar har det nionde högsta anseendet av alla 
svenska företag – en lista som toppas av IKEA och 
Volvo. Länsförsäkringar har också under många år 
legat i topp när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur 
nöjda kunderna är med sin bank, sitt försäkrings-
bolag och sin fastighetsförmedling – den senaste 
mätningen visade landets högsta kundnöjdhet inom 
sakförsäkring för företag, privat pension (bland 
namngivna bolag) och fastighetsförmedling. 

Lokalt kundägda bolag 
Varje enskilt länsförsäkringsbolag ägs av sina sak-
försäkringskunder, vilket innebär att bolagets kapital 
tillhör kunderna. Med kunden som ägare och enda 
uppdragsgivare finns inga externa aktieägares 
intressen som måste tillgodoses utan överskottet 
kan istället gå tillbaka till kunderna i form av åter-
bäring eller rabatter. 

Balans mellan lokalt och gemensamt 
Samverkan mellan länsförsäkringsbolagen sker genom Länsför-
säkringar AB med dotterbolag, vars uppgift är att genom affärs-, 
service- och utvecklingsverksamhet skapa förutsättningar för läns-
försäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive markna-
der samt att svara för länsförsäkringsgruppens gemensamma stra-
tegier. Tillsammans har länsförsäkringsgruppen 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 kunderna sker. Utgångs-
punkten 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. 
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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 länsför-
säkringsbolagen och 15 socken- och härads-
bolag, som i sin tur ägs av totalt 3,9 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 förut-
sättningarna. 

Ägarstyrningen i Länsförsäkringar AB har 
tydliga fördelar jämfört med ägarstyrning 
i många större finansiella koncerner. Detta  
tack vare att samtliga länsförsäkringsbolag  
har samma tydliga syfte med ägandet, är aktiva 
och har tillsammans stor finansiell kapacitet  
för att trygga långsiktigheten i ägandet. 

Ägarstyrningens logik
Ägarstyrningens logik handlar i huvudsak om 
relationen mellan Länsförsäkringar ABs sty-
relse, Länsförsäkringar ABs bolagsstämma och 
länsförsäkringsbolagens ägarkonsortium. Den 
formella ägarstyrningen sker genom bolags-
stämman, men länsförsäkringsbolagens ägar-
konsortium och länsförsäkringsbolagens repre-
sentation i Länsförsäkringar ABs styrelse är 
också viktiga delar. Formellt regleras bolags-
stämmans uppgifter i lag och i bolagsordningen. 
Konsortiets uppgifter regleras i länsförsäk-
ringsbolagens konsortialavtal. Konsortiets 
 ordförande utses av länsförsäkringsbolagen. 

Länsförsäkringar ABs styrelse väljs av 
bolagsstämman som utgörs av företrädare för 
samtliga aktieägare. Valet av styrelse bereds av 
en valberedning utsedd av bolagsstämman på 
uppdrag av ägarna. Valberedningens samman-
sättning, mandattid med mera regleras i bolags-
ordningen. Konsortiets ordförande ansvarar för 
processen gällande förnyelse av valberedning. 

Länsförsäkringar ABs styrelse driver de stra-
tegier och mål som ägarna kommer överens om 
och verkställer därmed ägarnas uppdrag. Läns-
försäkringsbolagens uppdrag till Länsförsäk-
ringar ABs styrelse beslutas i konsortiet och 
finns dokumenterat bland länsförsäkrings-
gruppens styrdokument. Länsförsäkringar ABs 
styrelse har samtidigt ett stort ansvar för att 
förvalta det kapital som länsförsäkringsbolagen 
har placerat i Länsförsäkringar AB. Länsförsäk-
ringar ABs styrelse beslutar, med utgångspunkt 
i uppdraget från ägarna, om verksamhetens 
inriktning och omfattning.

Bank
Försäkring

Pension
Fastighetsförmedling

RÅDGIVNING OCH FÖRSÄLJNING

SKADEREGLERING OCH SKADEFÖREBYGGAN
D

E

23
länsförsäkrings-

bolag

Ägarstyrning av 
Länsför säkringar AB

LÄNSFÖRSÄKRINGAR ABs

STYRELSE

BOLAGSSTÄMMA

LÄN
SFÖ

RSÄKRINGAR ABs

Länsför - 
säk ringar AB

LÄNSFÖRSÄ
KR

IN
G

S-

BOLAGENS ÄGARK
O

N
SO

RT
IU

M

3,9
miljoner kunder/

delägare

3,9 MILJONER

KUNDER OCH DELÄGARE

Länsför säk ringar AB Länsför- 
säk ringar AB

*  Bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer och konsolideras inte i Länsförsäkringar AB.

Länsförsäk ringar  
Bank AB

Länsförsäkringar  
Liv Försäkrings AB*

Länsförsäkringar  
Sak Försäkrings AB

Länsförsäkringar 
Fondliv  

Försäkrings AB
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Länsförsäkringar Bank erbjuder banktjänster  
till privatpersoner, lantbruk och småföretag. 
Försäljning och service sker genom länsförsäk-

ringsbolagens kontor, via internet och telefon. Inlåning samt 
viss utlåning sker i Länsförsäkringar Bank, medan merparten 
av utlåningen och upplåningen sker i dotterbolaget Länsför-
säkringar Hypotek. Dotter bolaget Länsförsäkringar Fondför-
valtning tillhandahåller värdepappersfonder. Dotterbolaget 
Wasa Kredit erbjuder finansieringstjänster till företag och 
privat personer – främst leasing, hyra och avbetalning. 
 Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank. 

 Läs mer på sidorna 38–45.

Länsförsäkringar är marknadsledare inom 
svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 
31 procent, och en marknadsledande position 

inom försäkringsgrenarna företag och fastighet, boende, motor 
och djurförsäkring. Huvuddelen av Länsförsäkringars sakför-
säkring tecknas lokalt av  länsförsäkringsbolagen. Länsförsäk-
ringar AB ansvarar för den sakförsäkrings rörelse som enligt 
uppdrag från länsförsäkringsbolagen ska bedrivas gemen-
samt för att komplettera bolagens erbjudande med special-
produkter för att möta kundernas behov, starta ny affär som 
sedan kan föras ut till länsförsäkringsbolagen, och hantera 
länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkrings-
skydd. Djurförsäkringsrörelsen drivs i dotterbolaget Agria 
Djurförsäkring. 

 Läs mer på sidorna 30–37.

Snabbguide till  
våra erbjudanden

Sakförsäkring Bank

Rörelseresultatet uppgick till 7 252 (12 001) Mkr, med en 
kapital avkastning på 6 950 (13 199) Mkr. Totalkostnads-
procenten uppgick till 93 (96).

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring: 29 397 Mkr

+6%

Rörelseresultatet uppgick till 1 844 (1 893) Mkr.  
Räntenettot ökade med 5 procent till 4 845 (4 617) Mkr.

Affärsvolym: 729 Mdkr

+11%

Sakförsäkring, premieinkomst
Källa: Svensk Försäkring

 Länsförsäkringar, 30,6%

 If, 18,2%

 Folksam, 16,5%

 Trygg-Hansa, 13,5%

 Moderna, 3,4%

 Dina federationen, 2,8%

 Gjensidige, 1,8%

 Övriga, 13,2%

Bostadsutlåning
Källa: SCB

 Länsförsäkringar, 7,1%
 Swedbank, 23,2%
 Handelsbanken, 21,8%
 SEB, 13,7%
 Nordea, 13,5%
 SBAB, 8,5% 
 Danske Bank, 3,8%
 Övriga, 8,4%

Affärsområden

Marknadsandelar

Resultat 2020
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Länsförsäkringar erbjuder pensionssparande 
främst inom tjänstepension. Genom Länsförsäk-
ringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garanti-

förvaltning och riskförsäkring inom person riskområdet. 
 Länsförsäkringar Fondliv är en marknadsledande aktör på 
fondför säkringsmarknaden för individuell tjänstepension med 
en marknadsandel på 20 procent. I Länsförsäkringar Liv sker 
ingen nyteckning, här förvaltas traditionell livförsäkring som 
är tecknad före september 2011. Länsförsäkringar Liv konso-
lideras inte i Länsförsäkringar AB, då bolaget bedrivs enligt 
ömsesidiga principer. 

 Läs mer på sidorna 46–49.

Länsförsäkringar erbjuder fastighetsförmedling 
genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 
Verksamheten bedrivs i franchiseform där läns-

försäkringsbolagen är franchisegivare till 181 lokala bobutiker 
runt om i landet. Det innebär att Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling  skiljer sig från andra rikstäckande fastighets-
mäklarkedjor genom att alltid vara lokalt förankrat. Länsför-
säkringar Fastighetsför medling är Sveriges snabbast växande 
mäklarkedja och är idag den tredje största aktören med en 
marknadsandel på 13 procent. 

 Läs mer på sidan 50.

Liv- och pensionsförsäkring Fastighetsförmedling

Under 2020 förmedlades 26 304 (23 491) objekt, varav  
14 720 (12 916) bostadsrätter och 10 288 (9 530) småhus.

Sammanlagt försäljningsvärde

63 Mdkr

Förvaltat kapital för fondförsäkring och traditionell 
 liv försäkring  uppgick till 171 Mdkr respektive 113 Mdkr.

Länsförsäkringar Fondlivs premieinkomst: 12 228 Mkr

+29%

Fondförsäkring, individuell tjänstepension, premie inkomst 
Källa: Svensk Försäkring

 Länsförsäkringar, 20,0%
 SPP, 22,0%
 SEB, 12,4%
 Skandia, 10,8%
 Handelsbanken, 7,2%
 Movestic, 5,8%
 Swedbank Försäkring, 5,3%
 Nordea Liv, 5,2%
 Futur Pension, 4,7%
 Folksam, 3,3%
 Nordnet, 2,2%
 Övriga, 1,0%

Fastighetsförmedling, förmedlade småhus
Källa: Värderingsdata (rullande 12 månader per 31 juli 2020)

 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 12,9% 

 Fastighetsbyrån, 25,5% 

 Svensk Fastighetsförmedling, 14,6% 

 Mäklarhuset, 5,1% 

 Bjurfors, 4,5% 

 Skandiamäklarna, 4,5%

 HusmanHagberg, 3,5% 

 ERA, 1,3% 

 Mäklarringen, 1,2% 

 Hemverket, 0,7% 

 Övriga mäklare och privat, 26,2% 
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Drivkrafter och trender
Vår omvärld

Drivkrafter och trender i vår omvärld påverkar framtida kundbehov och därmed Länsförsäkringars verk-
samhet, affärsmodell och utvecklingsbehov. Utmaningarna är många men Länsförsäkringar har goda 
förut sättningar, främst genom sin breda kundbas, lokala kännedom, långsiktighet och kompetenta med-
arbetare, att på bästa sätt möta förändrade behov. 

Kundernas behov i fokus 
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 bete-
ende, och utgå från kundinsikterna i utvecklingsarbetet och kund-
kontakterna. Länsförsäkringar har goda förutsättningar att möta 
kundernas behov – från vaggan till graven – genom en bred kundbas, 
lokal kännedom, och en unik affärsmodell som stödjer både lokalt 
och digitalt kundmöte. Länsförsäkringars utgångspunkt är alltid 
 kunden där all kommunikation bygger på kunddata. Men en data-

driven affärsutveckling kräver en noggrann avvägning mellan 
 kundernas integritet i förhållande till bättre tjänster och service. 
Delnings ekonomin som växer fram handlar om att ta vara på 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 möjlig görare för nya konsumtionsmodeller. Ur ett bank- och 
försäkrings perspektiv erbjuds nya affärsmöjligheter tack vare de 
nya behov som uppstår. Länsförsäkringar måste vara innovativa och 
samarbeta inom länsförsäkringsgruppen – kundupplevelsen ska 
 alltid vara lokal och nära, medan utvecklingen kan ske gemensamt.

Teknologi
Teknikutvecklingens starka framfart innebär nya bank- och försäkringslösningar och 
nya affärsmöjligheter. Den traditionella konkurrensen utmanas ständigt av nya och 
nytänkande aktörer. Dessutom kan teknikutvecklingen leda till disruptiva föränd-
ringar. För en långsiktig konkurrenskraft krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete. 

Genom ett lean-agilt arbetssätt har Länsförsäkringars utvecklingsarbete blivit 
mer effektivt och innovativt, med snabb produktutveckling och testverksamhet, för 
att kunna leverera nya tjänster som efterfrågas av kunderna. Under året uppmärk-
sammades Länsförsäkringars framgångsrika byte av kärnbanksystem under 2019 
internationellt, genom utmärkelsen Celent Model Bank Award och studiebesök av 
Världsbanken. Nya verktyg för val av pensionsfonder lanserades, samt genomfördes 
ett flertal pilotprojekt kring kundservice och skadeförebyggande arbete. Utveck-
lingsarbetet med automatisering, robotisering, AI och Internet of Things fortsätter, 
där Länsförsäkringars breda kundbas och produkterbjudande är till stor fördel. 
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Samhälle
Under de senaste åren har oro och osäkerhet i internationell politik och eko-
nomi ökat. Coronapandemin medförde ytterligare turbulens och en osäker 
omvärldssituation. I  Sverige, likt många andra länder, ökar pressen på väl-
färden och offentliga resurser. En  åldrande befolkning utmanar vård- och 
omsorgssektorn. En fortsatt urbanisering gör att de demografiska utmaning-
arna ökar, framför allt i glesbygdskommuner. Skillnaderna i livsvillkor ökar 
genom socioekonomisk polarisering där utsatta grupper har svårt att komma 
in på arbetsmarknaden, få bostad och lån. Brottslighet och kriminalitet har 
ändrat karaktär där organiserad brottslighet och digitala bedrägerier ökar. 
Idag hör cyberhoten till de största upplevda affärsriskerna. 

Länsförsäkringar arbetar både proaktivt och reaktivt med att hantera och 
analysera effekterna av förändringarna i samhället och hur det påverkar 
 kunderna. Detta görs bland annat genom samarbete med kommuner, samt 
finansiering av forskning med inriktning på social, ekonomisk och fysisk trygg-
het för kunder och samhället i stort. Länsförsäkringar arbetar dag ligen med att 
förhindra bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism.

Klimat
Klimatförändringar, som är en konsekvens av 
ökade koldioxidutsläpp, orsakar global uppvärm-
ning. Ett varmare klimat som följs av extrema 
väderhändelser som exempelvis stormar, skyfall 
och torka, får stora samhällsekonomiska konse-
kvenser. Klimatförändringar innebär finansiella 
 risker som kan påverka bolag genom förändrade 
marknadsförhållanden och genom fysiska klimat-
förändringar. Klimatförändringar medför ökade 
kostnader för försäkringsbolag. 

Länsförsäkringar arbetar med att förebygga 
naturskador genom att analysera omvärlden och 
följa den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 
Dialog förs med beslutsfattare i samhället kring 
klimatanpassning och planering av bebyggelse. 
Sedan 2019 arbetar Länsförsäkringar AB efter en 
klimatsmart vision med långsiktig ambition att 
minska klimatpåverkan och klimatrisker och 
anpassa investeringar till Parisavtalets klimatmål. 
Länsförsäkringar AB publicerar en klimatrapport 
i enlighet med TCFDs riktlinjer, som finns tillgänglig 
på hemsidan. Länsförsäkringars Forskningsfond 
stödjer två klimatforskningsprojekt med 21 Mkr 
under 2020–2023. Länsförsäkringar deltar även 
i ett FN-projekt kring klimatrisk scenarier. 

Länsförsäkringar och covid-19
I den osäkra omvärldssituation som råder är det mycket viktigt för Länsför-
säkringar att finnas tillgängliga för kunderna. Länsförsäkringar har sedan 
utbrottet av covid-19 och mot bakgrund av pandemins utveckling vidtagit ett 
antal åtgärder för att säkerställa driften av den löpande verksamheten, för att 
kunderna ska påverkas så lite som möjligt. Risken för smittspridning har mini-

merats genom utökad möjlighet till digitala kundmöten, stärkt bemanning  
av telefonbanken och distansarbetande personal i linje med myndigheternas 
rekommendationer. Runt om i landet har Länsförsäkringar tagit viktiga 
 initiativ för att stötta kunder, lokala företag, föreningsliv och sjukvård som 
drabbats hårt av coronapandemin.

Kunder
 • Kunder erbjuds ett större utbud av digitala 

kundmöten.
 • Kunder erbjuds råd och samtalsstöd.
 • Länsförsäkringar Bank medger bolånekunder 

tillfällig amorterings befrielse till följd av covid-
19, i linje med Finansinspektionens beslut.

 • Länsförsäkringar Banks företagskunder kan 
efter individuell prövning få amorterings-
lättnader eller annat likviditetsstöd.

 • Flera länsförsäkringsbolag tidigarelagde sin 
utbetalning av återbäring till kunder.

Samhällsengagemang
 • Lokala företag stöttas genom tidigarelägg-

ning av inköp av produkter och tjänster.
 • Lokalägd media stöttas genom att Länsför-

säkringar köper mer annonser än vanligt.
 • Lokala föreningar stöttas genom fortsatt 

sponsring samt bidrag för att täcka förluster 
och merkostnader till följd av pandemin.

 • Länsförsäkringar finansierade en forsknings-
studie kring barn och ungas syn på corona.

Sjukvården
 • Länsförsäkringar investerar i sociala obliga-

tioner som bidrar till  finansiering för att 
bekämpa pandemin och öka tillgängligheten 
till hälsovård. 

 • Länsförsäkringar skänkte skyddsutrustning 
till sjukvården under våren.

 • Länsförsäkringar  försäkrade GodHjälps 
volontärer och Hemmahjältar.

 • Länsförsäkringar samarbetade med teknik-
företag kring  digitala mötesplatser på äldre-
boenden för att underlätta kommunikation 
med nära och kära.
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En enklare vardag och  
en tryggare framtid
Varumärket 

Länsförsäkringar är ett av Sveriges starkaste varumärken. Med utgångspunkt i ett varumärkeslöfte  
som handlar om att förenkla kunders vardag och bidra till en trygg framtid arbetar de 23 länsförsäkrings-
bolagen utifrån en gemensam varumärkesplattform för att leva upp till detta löfte.

POSITION

Mest kundvänliga
Länsförsäkringar ska vara tillgängliga och 
erbjuda tjänster som är lätta att förstå och 
använda, i de kanaler kunden själv väljer.

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 tryg-
gare framtid. Genom lokal närvaro förstår 
länsförsäkringsbolagen sina kunders förut-
sättningar och kan möta deras behov, i de 
kanaler kunderna själva väljer. Genom att 
lokalt ägas av kunderna och inte ha några 
andra intressen lovar länsförsäkringsbolagen 
en långsiktig stabilitet.

MISSION

Kundvärdet främst
Länsförsäkringsbolagen ägs av sina kunder. 
Därför är kunderna den främsta drivkraften. 
De värden som skapas går tillbaka till kund-
erna och de samhällen där de bor och verkar.

KÄRNVÄRDEN

Nära, engagerade  
och enkla
Länsförsäkringar ska vara nära kunden 
genom att alltid reflektera och agera ur ett 
kundperspektiv. Länsförsäkringars engage-
mang för ett större kundvärde utmärker oss 
gentemot konkurrenterna. 
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STYRKAN I VARUMÄRKET

Att varje länsförsäkrings 
bolag ägs lokalt av sina  
kunder har skapat en unik  
och långsiktig kundrelation.
Utfall 2020
 • Styrkan i varumärket utgår från länsförsäkringsbolagens 

lokala och nära relation till sina kunder och förmågan att 
anpassa verksamheten efter de lokala förutsättningarna. 
Länsförsäkringar har enligt Svenskt Kvalitetsindex Sveriges 
mest nöjda kunder inom sakförsäkring för företag, privat  
pension* och fastighetsförmedling.

 • För sjunde året i rad var Länsförsäkringar Sveriges starkaste 
varumärke inom försäkring på Swedish Brand Award. Därtill 
hade Länsförsäkringar det högsta anseendet i försäkrings-
branschen enligt Kantar Sifos anseendeundersökning 2020. 

ÅTERBÄRING TILL KUNDERNA

Vinster går tillbaka till  
kunderna, som också är  
våra ägare.
Långsiktig lönsam tillväxt i de kundägda länsförsäkringsbolagen 
är viktigt för att kunna möta framtida utmaningar, ta samhälls-
ansvar och stödja en hållbar utveckling.

Utfall 2020
 • Länsförsäkringar AB lanserade ett effektivitetsprogram i syfte 

att säkerställa en långsiktig hållbar kostnadsnivå, vilket gynnar 
länsförsäkringsbolagen och därmed kunderna. 

 • Länsförsäkringars goda tillväxt fortsatte under 2020 för 
 samtliga verksamhetsområden.

 • Länsförsäkringsbolagen kommer sammanlagt att betala ut 
1 832 Mkr i återbäring och rabatter till sina ägare – kunderna.

 • Länsförsäkringsbolagen, Länsförsäkringar AB-koncernen och 
respektive dotterbolag var fortsatt väl kapitaliserade 2020.

HÅLLBARHET I VERKSAMHETEN

Hållbarhet innebär att  
öka kundvärdet och bidra  
till en långsiktig hållbar  
samhällsutveckling.
Genom att inkludera hållbarhet i hela verksamheten kan 
 Länsförsäkringar minska hållbarhetsrisker och samtidigt bidra  
till en positiv samhällsutveckling och affärsnytta.

Utfall 2020
 • Investeringar i hållbarhetsinriktade obligationer ökade till drygt 

17 Mdkr. Dessa investeringar stödjer flera av FNs globala mål.
 • Lansering av fonden Global klimatindex som utesluter fossila 

bränslen och bolag med höga utsläpp av koldioxid.
 • Lansering av placeringsförslag på fonder med hållbar inriktning 

utifrån fem risknivåer.
 • Lansering av ett samarbete med energibolaget E.ON där Wasa 

 Kredit finansierar solceller för E.ONs företagskunder.

Återbäring och rabatter till kunderna

1,8 Mdkr

 Läs mer om Länsförsäkringars hållbarhetsarbete på sidorna 18–29.

* Som angivet bolag.
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Civilsamhället

Samhälle

Kunder/Ägare

Medarbetare

Så skapar vi värde
Så skapar vi värde

Med ett tydligt fokus på kunderna, som också är ägare av de 23 länsförsäkringsbolagen, skapar 
 Länsför säkringar en enklare vardag och en tryggare framtid. 

Till våra intressenter … skapar vi värde 

En enklare 
 vardag och  
en tryggare  

framtid

OMVÄRLDSFAKTORER

OMVÄRLDSFAKTORER

Lokal närvaro i hela Sverige. 
Stor kunskap om lokala och 

regionala förhållanden. 

Vinster går tillbaka till 
 kunderna, som också  

är våra ägare. 

Specialistkunskap, 
affärsutveckling och 
innovation bidrar till 

ett brett utbud av 
relevanta produkter 

för kunderna. 

Gemensamma, storskaliga 
lösningar skapar effektivitet, 

lägre premier och högre 
avkastning på  sparande. 

Skadeförebyggande arbete 
stärker kundernas hälsa och 

säkerhet, minskar skade-
kostnader och bidrar till ett 

hållbart samhälle. 

Brett kunderbjudande 
inom bank, försäkring, 

pension och fastig-
hetsförmedling. 

Det personliga kundmötet 
kombinerat med dygnet -
runttillgänglighet, utifrån 

kundens behov. 
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Samhälle

 • Kärnaffär som skapar samhällsnytta och stärker kundens långsiktiga ekonomiska trygghet. 
 • Skadeförebyggande arbete – vinst för miljön, individen och samhället. 
 • Förebyggande insatser minskar ohälsa och kostnader för samhället och arbetsgivare. 
 • Stödjer forskning kring samhällsutmaningar, psykisk ohälsa och djurhälsa. 

Medarbetare

 • Attraktiv arbetsplats. 
 • God arbetsmiljö. 
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling. 
 • Goda karriärsmöjligheter. 

Civilsamhället
 • Ökad mångfald, inkludering och trygghet i samhället. 
 • Omfattande informations- och kunskapsutbyte som främjar samhället och miljön. 
 • Stödjer bland annat idrottsföreningar och intresseorganisationer för ökad psykisk 

och fysisk hälsa för barn och unga. 

… både socialt, miljömässigt … och ekonomiskt

Kunder/Ägare

 • Närhet och personliga relationer med lokalt försäkringsbolag. 
 • Hög servicenivå och kompetens. 
 • Heltäckande erbjudande skapar trygghet. 
 • Konkurrenskraftiga priser och god avkastning. 
 • Skadeförebyggande arbete minskar skadorna. 

Återbäring och rabatter till kunder 

1, 8 Mdkr

Försäkringsersättningar till kunder 

23,5Mdkr

Löner och pensioner till medarbetare 

6,5 Mdkr

Betalning till leverantörer

5,4 Mdkr

Anslag till forskning

52 Mkr

Bidrag till sponsring

58 Mkr
OMVÄRLDSFAKTORER
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Trygg affär för  
kunderna och ett 
hållbart samhälle
Hållbarhet

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.

E ftersom länsförsäkringsbolagen är lokala och 
kundägda är utgångspunkten för Länsförsäk
ringars hållbarhetsarbete ett lokalt och lång
siktigt ansvarstagande i samhället. Länsförsäk

ringar ingår i olika samarbeten och bedriver forskning som 
bidrar till ett hållbart samhälle. Med ett starkt lokalt enga
gemang gynnas inte bara de egna kunderna utan även sam
hället i stort. Samhällsinsatser och aktiviteter i de lokala 
länsförsäkringsbolagen är omfattande och görs i sam
arbete med bland annat idrottsföreningar, intresse
organisationer,  skolor, räddningstjänst och kommuner,  
vilka exempelvis bidrar till en trygg närmiljö, inkludering 
i samhället och en meningsfull fritid för unga.

Egen direkt miljöpåverkan 
I den egna verksamheten är den direkta miljöpåverkan 
 relativt begränsad och består främst av tjänsteresor, upp
värmning och el i kontorslokaler samt pappersutskrifter. 
Strategin för att minska klimat påverkan från den egna 
verksamheten är främst energi effektivisering, övergång  
till förnybar el, minskat resande och ökad användning av 
digital mötesteknik. Ett arbete bedrivs för att minska 
pappers utskrifter.

Antipenningtvätt och motverkande av finansiering  
av terrorism
Inom Länsförsäkringar bedrivs ett omfattande arbete för 
att begränsa risken att verksamheten ska användas eller 
utsättas för finansiell brottslighet. Genom att bland annat 
upprätta en god känne dom om kunderna och deras affärer 
samt genom aktiv övervakning av transaktioner sker ett 
systematiskt arbete för att minska  risken för att livförsäk
rings, bank och sakförsäkringsverksamheten utnyttjas 
för penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier. 
Därtill bevakas även andra försök till bedrägerier, exempel
vis kort och försäkringsbedrägerier. Det finns ett gemen
samt system inom länsförsäkringsgruppen för avvikelse
rapportering.

Styrning och inriktning 
För att Länsförsäkringar ska nå ambitionen om ökad håll
barhet i den egna verksamheten är värdegrunden och kom
petens av största betydelse. 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 investe
ringar (PRI) och Principer för hållbara försäkringar (PSI). 
Länsförsäkringar är medlem i flera branschorganisationer 
och deltar i flera sam arbeten kring hållbarhet med  
andra aktörer. 
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Länsspecifik 
hållbarhetsdata
Under året lanserade Länsförsäkringar en hållbar
hetsdatabas som inkluderar drygt 70 variabler inom 
fyra teman; ekonomi och  möjlighet till försörjning, 
hälsa, miljö och klimat, samt trygghet. Utvecklingen 
av variablerna kan följas över tid för varje län och 
totalt i riket. Länsförsäkringsbolagen vill vara en  
del av lösningarna i de lokalsamhällen där de verkar, 
samtidigt är förutsättningarna och utmaningarna 
olika för olika delar och regioner i Sverige. Genom 
databasen kan de 23 länsförsäkringsbolagen på ett 
faktamässigt sätt analysera vilka möjligheter och 
utmaningar som finns och därmed bättre komma 
fram till hur de kan stödja lokalsamhället på bästa 
sätt. Databasen bygger på statistik från  officiella  
och öppna källor och finns tillgänglig på: 

 lansforsakringar.se/hallbarhetsdatabasen

Genom hållbarhets databasen kan Länsförsäkringar  
identifiera hållbar hets utmaningar i olika län och  
göra riktade  insatser på lokal nivå.
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Långsiktigt miljö- och  
samhällsengagemang 

Länsförsäkringar finansierar varje år oberoende forskning med inriktning på social, ekonomisk och fysisk 
trygghet för kunder och samhället i stort. Forskningsresultaten görs publika och används brett i samhället. 

Urbanisering, digitalisering och delningsekonomi ger upphov till både 
risker och möjligheter i det fram växande samhället. Klimatanpass
ning är ett viktigt forsknings område där ny kunskap krävs för att för
stå utvecklingen. I övrigt prioriteras forskning som ökar tryggheten 
i boendet samt trafiksäkerhet.

Trygghet i fokus för forskningen 
På 1970talet inledde enskilda länsförsäkringsbolag finansiering av 
olika forskningsprojekt vid svenska högskolor och universitet. 1994 
bildades en gemensam forskningsstiftelse, Länsförsäkringars Forsk
ningsfond, som årligen erhåller medel från länsförsäkringsgruppen. 
Stiftelsen undersöker dagens och morgondagens trygghetsutma
ningar i samhället genom att finansiera forskning. Forskningen foku
serar på fem områden: Tryggt boende, Morgondagens samhälle, 
Trafik säkerhet, Klimatanpassning, samt Ömsesidiga affärsmodeller.

Utlysningarna vänder sig till forskare vid svenska universitet, hög
skolor och oberoende forskningsinstitut. Anslag ges till projekt på en 
kvalificerad vetenskaplig nivå med hög relevans för Länsförsäkringar. 

Länsförsäkringars Forskningsfond finansierar även vetenskapliga 
tester och för studier, vilka är inriktade på att belysa och minska 
 riskerna samt driva utvecklingen mot hållbara och bra produkter.

Forskningsresultaten används i samhället
Forskningsresultaten används i den egna affärsutvecklingen samt 
i dialog med kunder och andra intressenter i samhället, såsom kommu
ner, läns styrelser, Trafikverket och olika branschorganisationer. 
Resultaten sprids bland annat genom ett återkommande samtals
forum vid namn Framåtblick som anordnas i samarbete med länsför
säkringsbolagen på olika platser i landet där även lokala sam hälls
aktörer bjuds in. Under 2020 anordnades för första gången Framåt
 blick  Sverige, där beslutsfattare på regional, kommun och lands
tingsnivå från hela landet deltog. Forumet fungerar som en brygga 
mellan forskning och praktik där kunskap sprids i syfte att stärka de 
lokala regionerna. Genom att forskningsresultaten görs allmänt till
gängliga bidrar Länsförsäkringar till en kunskapsbaserad trygghets
utveckling i samhället.

Barns röster  
om corona
Forskare vid Uppsala universitet 
genomförde tillsammans med Läns
försäkringars Forskningsfond en  
studie där över 1 000 barn och unga 
fick ge sin syn på coronapandemin. 
Resultaten visar att oro för sjukdom 
och död var mycket vanligt i alla 
 åldrar.  Det var också tydligt att bland 
barn är det de mest sårbara som lider 
mest av en samhällskris. Forskarna 
skriver att sam hället måste vara vak
samt och öka samverkan kring barn 
och unga som riskerar att halka efter 
i sin utveckling och i sitt lärande.

Interaktiv visualise-
ring av utvecklingen  
i Sveriges regioner
RegVis, Regional visualisering av 
utveckling i Sverige, är ett samarbets
projekt mellan Lunds universitet och 
Länsförsäkringars Forskningsfond. 
Samverkan har resulterat i en plattform 
som visualiserar nyckelvariabler inom 
regional utveckling och hur dessa har 
förändrats över tid. Plattformen är ett 
resultat av projektet ReGrow, Regional 
Tillväxt mot Alla Odds, och presenterar 
en översikt av varje variabel samt ger 
insikt om dess betydelse för regional 
utveckling. RegVis lanserades 
i  november 2020.

Lokalsamhälle-
tilliten minskar 
Tillitsbarometern är en befolkningsunder sökning 
som Statistiska centralbyrån har utfört på upp
drag av Ersta Sköndal Bräcke högskola åren 
2009 och 2017 med huvud finansiering från Läns
försäkringars Forskningsfond. Undersökningen 
är en bred  studie av social tillit i Sverige. Den 
senaste undersökningen pekar på att den gene
rella tilliten är fortsatt stabil även om den varie
rar såväl geografiskt som demografiskt. Lokal
samhälletilliten är däremot i avtagande, en stor 
majoritet av kommunerna som deltog i under
sökningen 2009 och 2017 visar en nedåt gående 
trend. Även den fortsatta undersökningen fick 
finansiering och startades under 2020. 
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Forskningsområde Urval av pågående forskningsprojekt Uppstart
Djurens roll för människan  
och samhället

 • Häst i trafik. Norduniversitetet, Norge 2017

 • Stallbackskulturer i cyberrymden. Malmö högskola 2018

 • Hundens inflytande på human fysisk och psykisk hälsa. Norges miljø og biovitenskapelige  universitet 2018

 • Hunden, människan och samhället. Göteborgs universitet 2019

 • Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg. RISE 2019

 • Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet. Karin Redelius, Gymnastik och Idrottshög
skolan GIH

2020

 • Funka till häst - erfarenheter av hästrelaterade sport- och fritidsaktiviteter bland personer med 
 intellektuella funktionsnedsättningar. Marie Gustavsson, Linköpings universitet

2020

Veterinärmedicin,  
husdjursvetenskap och teknik

 • Halksäkra golv förebygger skador hos nötkreatur; Minskar rillning halkrisken på  betonggolv? Sveriges 
lantbruksuniversitet

2017

 • Från unghäst till atlet – förändringar över tid av rörelsesymmetrin hos trav- och  ridhästar.  Sveriges 
lantbruksuniversitet

2017

 • Optimering av behandlingstiden med antibiotika mot cystit hos hundar. Köpenhamns  universitet 2017

 • Knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund. Sveriges lantbruksuniversitet 2017

 • Fysisk belastning under agility prestationer hos hund. Veterinärfakulteten Helsingfors universitet 2019

 • Gallsyra i avföringen från katter med IBD eller mag-tarm cancer. Köpenhamns universitet 2019

 • Identifikation av genetiska riskfaktorer for höftledsdysplasi hos hundar. Köpenhamns universitet 2020

 • QimmeqHealth: Välfärd för den minskande populationen av grönländska slädhundar.  
Emilie AndersenRamberg, Köpenhamns universitet

2020

Agrias forskningsfond

Forskningsprojekt

Länsförsäkringars Forskningsfond

Forskningsområde Pågående forskningsprojekt och tester Uppstart
Morgondagens samhälle:  
digitalisering,  urbanisering,  
delningsekonomi

 • Regional tillväxt mot alla odds: Drivkrafterna för långsiktig tillväxt i nordiska regioner. Lunds universitet 2017

 • Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling: Dåtid, nutid och framtid. Lunds universitet 2018

 • Kontinuerlig internrevision med artificiell intelligens i försäkringsbolag. Högskolan i Gävle 2018

 • Blockkedjor för dynamisk prissättning av innovativa försäkringsprodukter. Göteborgs universitet 2018

 • Transparenta algoritmer i försäkringsbranschen. RISE 2018

 • Försäkringsbolaget i de digitala ekosystemen. Göteborgs universitet 2018

 • Tillitens geografi: Lokalsamhälletilliten i ett Sverige i förändring. Ersta Sköndal Bräcke högskola 2020

 • Ett polariserat samhälle? Hur nationell och lokal urbanisering formar Sverige. Linköpings universitet 2020

 • Rörlighet, val och flexibilitet: uppkomst och förebyggande av ekonomiska, institutionella och  
geografiska förändringar och ökade ojämlikheter på svensk arbetsmarknad. Göteborgs universitet

2020

Klimatanpassning  • Förbättrad klimatanpassning av bostadsområden. Linköpings universitet 2020

 • Finansiella effekter av klimatpolitik. Göteborgs universitet 2020

Tryggt boende  • Trygga hem för äldre personer genom smart teknik. Högskolan Dalarna 2019

Trafiksäkerhet  • Aktivt resande säkert – hur tar sig barn till skolan? VTI 2020

 • Varför sker cykelolyckor egentligen? VTI 2020

Tester och förstudier  • Delreparation av tätskiktssystem. RISE 2019

 • Cykellysen. VTI 2019

 • Metoder för snöborttagning av takmonterade solceller. RISE 2019

 • Barn och ungas röster om Corona. Uppsala Universitet 2020

 • Klimatpåverkan av en skadereparation: En jämförelse mellan tre sätt att reparera en bil. IVL 2020

 • Elcykelbatterier. Intertek 2020

 • Importerad hemelektronik. Samarbete med Elsäkerhetsverket 2020
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10  Minskad  
ojämlikhet

 • Länsförsäkringar Bergslagen har som mål att öka andelen med
arbetare med utomeuropeisk språkkompetens för att öka mång
falden och bättre kunna möta alla människor i närområde.

 • Länsförsäkringar Gävleborg samarbetar med RFSISU Gävleborg 
kring värdegrundsmodelleen #skippaattityden och med EN BRA 
START/Brynäs IF, i åldrarna 8 – 16 år för att informera i föreningar 
och skolor om allas lika värde och hur man är en bra kompis.

 • Länsförsäkringar Halland genomförde i samarbete med UF 
Halland föreläsningar om ekonomisk trygghet för 630 elever 
i  årskurs 8 och 9 i Laholms kommun i syfte att alla, oavsett social 
bakgrund, ska få möjligheten att lära sig om sparande.

 • Länsförsäkringar Värmland har utvecklat och skärpt sponsrings
policy som nu ställer högre krav på föreningars jämlikhetsarbete 
och samhällsengagemang. 

 • Länsförsäkringar Västernorrland sponsrar barn i invandrartäta 
områden, barn med funktionshinder och föreningen Majblomman 
som stödjer barnfamiljer som har det tufft ekonomiskt.

 • Länsförsäkringar Östgöta har under parollen ”Syns man så finns 
man” spelat in och delat ett klipp med ett samkönat par som 
berättar om varför det är viktigt att fler minioriteter får ta plats i 
reklam och marknadsföring. Paret har tidigare synts i annonser 
som mött motstånd. 

 • Skyddar anställdas rättigheter, till exempel genom fackförenings
frihet och kollektivavtal.

 • Ställer krav på att leverantörer och bolag som Länsförsäkringar 
investerar i har bra arbetsvillkor och inte är involverade i barn
arbete och tvångsarbete.

 • Genom att göra bank och försäkringstjänster tillgängliga för olika 
målgrupper i samhället stödjer Länsförsäkringar detta mål.

 • Genom att anlita lokala hantverkare, verkstäder och entre
prenörer skapas lokala arbetstillfällen.

3  Hälsa och  
välbefinnande

 • Länsförsäkringar Blekinge hjälper till att sätta unga människor 
i rörelse i samarbete med 60 föreningar och bidrar på så sätt till 
att cirka 4 000 barn och ungdomar får en innehållsrik fritid.

 • Dalarnas Försäkringsbolag har bidragit med ett extra finansiellt 
stöd till cirka 200 ideella föreningar som på grund av pandemin har 
ställts i en svår ekonomisk situation med inställda evenemang. 

 • Länsförsäkringar Jämtland har erbjudit gymnasieelever på 
fordons programmet en halkbaneövning för tung trafik i syfte  
att minska risken för trafikolyckor.

 • Länsförsäkring Kronoberg sponsrar Kronobergs bygdegårds
distrikts projekt Säker by med målet att öka tryggheten, kun
skapen och attraktiviteten för boende i byar långt från räddnings
tjänst och ambulans, där bland annat ett utbildningstillfälle om 
hjärt och lugnräddning samt brandskydd ingår. 

 • Länsförsäkringar Stockholm har under pandemin infört 30 minu
ters obligatorisk rörelsetid varje arbetsdag för samtliga anställda 
som arbetar på distans för att förhindra stillastittande.

 • Länsförsäkringar Västerbotten samarbetar med Parasport 
Väster botten för att möjliggöra idrott för barn och ungdomar  
med funktionsutmaningar.

8  Anständiga arbetsvillkor  
och ekonomisk tillväxt

Aktiviteter som stödjer FNs globala mål

Länsförsäkringar arbetar aktivt med att stödja en hållbar utveckling och att bidra till ett hållbart samhälle. 
Länsförsäkringsgruppen har identifierat att sju av de globala målen är mest relevanta för verksamheten där 
gruppen har störst möjlighet att bidra positivt och minska negativ påverkan. Arbetet har utgått från Länsför
säkringars väsentliga hållbarhetsfrågor, påverkansgrad, identifierade risker och möjligheter. Utöver de gemen
samma målen arbetar flera länsförsäkringsbolag med ytterligare mål som är relevanta för deras verksamhet. 
Här är ett axplock av aktiviteter som stödjer de utvalda målen som genomförs på de regionala bolagen.

Tre av målen är mer generella. Länsförsäkrings
gruppen arbetar dagligen för att bidra till målen.
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12  Hållbar konsumtion  
och produktion 13  Bekämpa klimat- 

förändringarna

 • De globala målen kan bara förverkligas genom globalt partner skap 
och samarbete. För Länsförsäkringar är sam arbete mellan bolagen 
en förutsättning för verksamheten. 

 • En viktig del i utvecklingen är även att samarbeta med bransch
kollegor, organisationer, företag, kommuner och universitet. 

 • Arbetar med att förhindra penningtvätt i kreditgivning, säker
ställer att mutor inte tas emot samt ställer krav på hög affärsetik 
i den egna verksamheten, på leverantörer och bolag som Länsför
säkringar investerar i.

 • Är transparenta kring försäkringsvillkor.
 • Länsförsäkringsbolagen har klagomålsombud.

 • Länsförsäkringar Gotland ställer krav på materialval, återvinning 
och återbruk vid skadereparationer inom såväl motor som egen
domssidan.

 • Länsförsäkringar Kalmar har inlett ett samarbetsprojekt med en 
byggentreprenör för en mer cirkulär skadereglering som åter
använder fönster, dörrar och annat byggmaterial vid rivning.

 • Länsförsäkringar Skaraborg har inlett ett samarbete med organi
sationen Ätbart som arbetar för att minska matsvinnet från livs
medelsbutiker och förmedlar mat till utsatta hushåll.

 • Länsförsäkringar Skåne samarbetar med Godsinlösen Nordic AB 
för ett mer cirkulärt återbruk av skadad elektronik. Skadade 
mobiltelefoner, laptops och läsplattor repareras istället för att 
ersättas i så stor utsträckning som möjligt. Komponenter tas till 
vara och används i reparationerna.

 • Länsförsäkringar Södermanland genomförde under året ett pilot
projekt där ett antal kunder erbjöds en vattenvarnare utan 
 kostnad som ett led i det skadeförebyggande arbetet. Projektet 
kommer att skalas upp till att omfatta alla kunder med villahem 
och/eller fritidshusförsäkring.

 • Länsförsäkringar GöingeKristianstad samarbetar med Rädd
ningstjänsten och Kristianstads flygklubb kring brandspanings
flyg som kan bevaka och rapportera bränder under sommaren, 
samt har startat ett samarbete med lantbrukare och Räddnings
tjänsten avseende hur lantbrukare kan bistå vid skogsbränder.

 • Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän har som ett led i att 
minska sin egen klimatpåverkan påbörjat en omställning av sina 
tjänstefordon till elbilar, elhybrider och elcyklar.

 • Länsförsäkringar Jönköping har minskat det egna koldioxid
avtrycket genom att installera solceller på kontorsfastigheten.

 • Länsförsäkringar Norrbotten anpassar kapitalförvaltningen  
av bolagets investeringsportfölj med målsättningen att den linje
rar med 1,5gradersmålet till 2030.

 • Länsförsäkringar Uppsala har under året anslutit sig till Uppsala 
klimatprotokoll som har antagit Klimatfärdplan Uppsala som ska 
resultera i en konkret vägledning för att fasa ut fossila bränslen 
lokalt till 2030 och påbörja arbetet med de innovationer och 
system skiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle.

 • Länsförsäkringar Älvsborg informaterar  kunder gällande natur
skador kopplade till klimatet, både genom sociala kanaler och 
genom utbildningsinsatser.

17  Genomförande  
och partnerskap16  Fredliga och inklude-

rande samhällen
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Hållbara reparationer och 
cirkulär skadereglering 
Länsförsäkringar ställer höga kvalitetskrav på de företag som reparerar 
byggskador. Dialog förs med företagen om bygg metoder, materialval 
och även återvinning för att minska miljö påverkan. Länsförsäkringars 
Forskningsfond finansierar flera studier som syftar till att minska risken 
för skada, vars resultat tas med i utvecklingen av skaderegleringsarbetet.

Länsförsäkringar har varit med och påverkat Boverkets byggregler 
kring brandskydd. Förutom förväntade lägre skadekost nader på sikt har 
det även en positiv inverkan på miljön. 

Flera länsförsäkringsbolag samarbetar även med företag som specia
liserat sig på att återbruka och återvinna skadat gods som till exempel 
hemelektronik, mobiltelefoner, cyklar och möbler. 

För Länsförsäkringar är arbetet med att minska antalet skador prioriterat. Att undvika en skada är en vinst 
för kunderna, samhället och miljön. Hållbara reparationer och återbruk är ledord när skada inträffar. 

Ansvarsfullt försäkringserbjudande 

Arbete för att förebygga skador 
Den skadeförebyggande verksamheten bidrar till minskad miljöpå
verkan i form av mindre avfall, minskad energi och materialåtgång, 
transporter och andra resurser både vid skadehändelsen och vid 
reparationen. På Länsförsäkringars hemsida finns flera guider som  
är tillgängliga för alla om hur skador kan förebyggas.

Natur, vatten, brand och trafikskador har stor miljöpåverkan 
och är därför Länsförsäkringars fokusområden i det skadeföre
byggande arbetet tillsammans med brottsförebyggande insatser.

Naturskador
Den globala uppvärmningen med extrema väderhändelser som 
 stormar, skyfall, översvämningar och torka får stora samhälls
ekonomiska konsekvenser. För försäkringsverksamheten är det en 
finansiell risk som över tid är svår att förutsäga och överblicka men 
som kommer att innebära en risk för ökade utbetalningar för väder
relaterade försäkringsskador. Kostnaderna för naturskador inom 
Länsförsäkringar varierar stort mellan åren och de utgör drygt tio 
procent av egendomsskadekostnaden sett över tid.

På alla 23 länsförsäkringsbolag finns naturskadesamordnare som 
har fokus på att sprida kunskap om samt att förebygga naturskador. 

I arbetet ingår att analysera omvärlden och följa den vetenskapliga 
och tekniska utvecklingen. 

Dialog förs med beslutsfattare i samhället kring klimatanpassning 
och planering av bebyggelse. Under 2020 har dialog med kommuner 
och länsstyrelser handlat om vikten av långsiktighet i byggplane
ringen med hänsyn till klimatförändringarna, där planeringen måste 
ske med ett perspektiv av minst 100 år.

Länsförsäkringar informerar även kunder hur de kan skydda sig 
själv, sin familj och sin fastighet mot natur skador vid storm, åska, 
översvämning, värmebölja, torka och kraftiga snömängder samt 
minska risken att starta en skogsbrand. 

Vattenskador
Vattenskador är den vanligaste typen av skada i våra bostäder. Varje 
år inträffar över 75 000 vattenskador i Sverige vilket kostar försäk
ringsbolag cirka 4 Mdkr per år. Statistik visar att vattenskadorna i kök 
ökar och att vattenskador är vanligare i kök än i badrum, vilket kan 
förklaras med de många vatten anslutningar som idag finns i kök. Mil
jöbelastningen uppskattas till 300 kilo koldioxid för en genomsnittlig 
vattenskada. Vattenskador kan minskas genom rätt materialval och 
metoder samt genom  installation av vattenvarnare och vattenfels
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brytare. Länsförsäkringar har varit delaktiga i att ta fram krav på 
bättre skydd mot läckage skador i kök i de branschregler som kom
mer inför 2021. 

De projekt som tidigare initierats av Länsförsäkringar avseende 
robustare fördelarskåp och vattenfelsbrytare har under året resul
terat i utkast på nya provningsstandarder för dessa produkter. Pro
jektet avseende delreparation av tätskikt är inne i fas 2 som innebär 
fältstudier hos skadekunder. Projektet har som syfte att etablera 
delreparation av tätskikt som en etablerad reparationsmetod på 
marknaden och beräknas slutföras under 2022.

Utöver de skadeförebyggande åtgärder som drivs gemensamt 
i gruppen görs det även mycket arbete lokalt på länsförsäkrings
bolagen. Exempel på lokala projekt är Länsförsäkringar Stockholms 
Vatten vakt samt Länsförsäkringar Södermanlands Vatten varnare. 

Brandskador 
Brand är den skadeorsak som leder till den enskilt största skade
kostnaden för Länsförsäkringar. Sett ur ett tioårsperspektiv utgör 
brandskador ungefär trettio procent av skadekostnaden för egen
domsskador. De flesta bränder startar i köket, varav nära hälften vid 
spisen. En villabrand ger upphov till ett koldioxidutsläpp på i genom

snitt 25 ton. Bränder orsakar även kemiska utsläpp i luft, mark och 
vatten. Brandsanering och återställande av hus och lägenheter 
 kräver mycket energi, nya eller återvunna material och orsakar stora 
mängder avfall. Länsförsäkringar informerar löpande sina  kunder om 
hur de kan minska riskerna för brandskador. 

Länsförsäkringars Forskningsfond genomförde tillsammans med 
Elsäkerhetsverket och Sveriges konsumenter tester av elprodukter 
som säljs av större ehandelsbolag. Några populära produkter som 
svenskarna ofta köper valdes ut, till exempel nattlampor för barn och 
USBladdare. Produkterna testades och resultaten visade att 93 pro
cent hade så många felaktigheter att de innebär  allvarliga säkerhets
risker och kan orsaka både brand och elchock.  Testerna fick stor 
uppmärksamhet i media och resulterade i att Länsförsäkringar 
 deltog i möte med digitaliseringsministern Anders Ygeman för att 
diskutera frågeställningen.

Trafikolyckor 
Under 2019 omkom 221 personer i vägtrafiken, drygt 3 800 personer 
skadades allvarligt. Länsförsäkringar arbetar aktivt med trafiksäker
het och finansierar forskning för att minska antalet skadade i trafi
ken. Arbetet är inriktat på både skyddad och oskyddad trafikant och 

Försäkrings-
bedrägerier
Länsförsäkringars målsätt ning är 
att försäkringstagarna behandlas 
korrekt och att rätt ersättning 
betalas ut till rätt person. Klago
målsansvariga finns vid varje läns
försäkringsbolag för kunder som 
är missnöjda med beslut eller 
ärendehanteringen.

Det är av stor vikt att motverka 
försäkringsbedrägerier för att 
skydda försäkringstagarna och 
hålla nere premierna samt för att 
minska risken för penningtvätt. 
Länsförsäkringars egen utred
ningsverksamhet arbetar aktivt 
med att motverka misstänkta 
 bedrägerier och med förebyg
gande arbete. Cirka 3 000 miss
tänkta ärenden stoppas varje år, 
till ett värde av runt 200 Mkr. 
Länsförsäkringar följer Svensk 
Försäkrings rikt linjer kring försäk
ringsbedrägerier.

Miljö- och kvalitets certifiering av bilverkstäder
Länsförsäkringar har en miljö och 
kvalitets  certifiering av bilverkstäder och 
bärgningsföretag. Vid utgången av 2020 var 
runt 1 500 verkstäder och 33 bärgnings
företag certifierade. Certifieringen kont
rolleras av  Autoteknik AB i Åtvidaberg. 

Krav ställs på att verkstäderna ska 
arbeta aktivt med miljöfrågor och att det 
finns miljömål som följs upp och kontrolle
ras, samt att reparationer utförs på ett 
fackmannamässigt sätt. Begagnade 
reservdelar ska användas i möjligaste mån 
och när det går ska plastdetaljer repareras 
istället för att bytas ut,  vilket ger mindre 
miljöpåverkan. För att bli certifierad krävs 
att verkstäderna är godkända av Bilplast
forum för plast repara tioner, har godkänd 
utrustning, att reparationerna utförs med 
rätt teknisk information och att reparatio
ner dokumenteras för spårbarhet. 

En livscykelanalys, finansierad av  
Länsförsäkringars Forskningsfond,  
över  utsläppet av växthusgaser vid olika 
reparationsval på en typisk bilskada visar 
att skillna den är mycket stor om begag
nade reservdelar kan användas eller om 
de skadade delarna repareras i stället för 
byts ut. Det är en utmaning är att få tag 
på begagnade reservdelar. Under 2020 
uppgick andelen begagnade reservdelar 
i motor skade reparationer till 13 procent 
och andel skador med begagnade 
plastreparationer var 25 procent. 

Certifieringskraven av bärgnings
före tag omfattar miljömål, att bärg
ningsfordon är rätt utrustade, att 
 fordon godkända för bärgning i miljö
zoner används, samt yrkeskompetens
bevis för förare och utbildningskrav. 
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genomförs bland annat genom lokala kampanjer, föreläsningar, 
handledningar och förebyggande råd och tips som förmedlas direkt 
till kunder och via hemsidan. För att underlätta det skadeförebyg
gande arbetet med företagskunder finns en gemensam handledning 
som på ett enkelt och systematiskt sätt visar hur skador kan före
byggas tillsammans med kunder. Till handledningen finns tillhörande 
utbildnings och informationsmaterial samt en modell för att följa 
upp skador systematiskt. 

Under året har en pilotstudie, Körvänlig, genomförts tillsammans 
med fyra länsförsäkringsbolag och nästan 500 kunder för en miljö
vänligare och säkrare trafik. Körvänlig har erbjudits unga förare som 
en tilläggsprodukt till vår bilförsäkring. Kunden installerar en dosa 
i sin bil och får via en app tips och återkoppling på hur man kan köra 
säkrare och mer miljövänligt. Poäng ges utifrån hur säkert och miljö
vänligt kunden kör. Om poängen är bra återbetalas en del av premien 
var tredje månad.

Vid en olycka eller incident rapporteras den geografiska platsen 
till en statistikdatabas som kallas ”Skada på karta”. Den samlade 
 incident och olycksstatistiken ger kunskap om var och varför 
olyckor sker. Det ger förutsättningar för att förebygga trafikskador 
i sam verkan med väghållare och kommuner. 

Trygghet och brottsförebyggande 
För att öka tryggheten för Länsförsäkringars kunder och samhället 
i stort bedrivs brottsförebyggande aktiviteter med särskilt fokus på 
Trygga Barn & ungdomar, Trygga hem och arbetsplatser och Trygga 
områden.

Länsförsäkringar är engagerade i flera lokala initiativ rörande 
trygghet i samhället, inte minst genom att stötta ungdomsverksam
het som syftar till att vägleda unga och öka deras chanser att välja en 
positiv livsbana, ge dem verktyg för att bryta sig ur destruktiva 
samman hang och förhindra utanförskap. 

Ett aktivt arbete bedrivs för att öka kunders medvetenhet och 
kunskap om att minska risken för brott, genom exempelvis informa
tion, utbildning och verktyg som lås och larm. Länsförsäkringar 
 stöttar på flera håll grannsamverkan och Länsförsäkringars 
Forsknings fond finansierar forskning inom området. 

Fokus för arbetet under 2020 har bland annat varit att samla 
exempel och dela erfarenheter gällande hur olika former av plats
samverkan, tillsammans med Polis, kommun, fastighetsägare, 
närings idkare med flera, kan bidra till ökad trygghet i det offentliga 
rummet, som lokala torg, stadsdelar och utsatta områden.

Hälsa för ett hållbart liv 
Länsförsäkringar är en av Sveriges ledande aktörer 
inom hälso och sjukvårdsförsäkring. Missionen är  
att skapa ett friskare Sverige genom att bidra till en 
hållbar livsstil, ett hållbart arbetsliv och ett hållbart 
samhälle. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken  
till sjukskrivning. Förebyggande och tidiga insatser  
på arbetsplatser är en nyckel för att bryta trenden. 
Länsförsäkringar deltar aktivt i samhällsdebatten 
kring en god hälsa och ett hållbart arbetsliv och  
bidrar med kompletterande trygghetslösningar för  
att främja hälsa och minska sjukfrånvaro.

Sjukvårdsförsäkringen bygger på förebyggande 
hälsotjänster och rätt vård i rätt tid med effektiv  
rehabilitering. 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.

Hälsofrämjande insatser för djur
Agria är verksamma i  Sverige, Norge, Danmark, Finland,  Sto r 
 britannien och i Frankrike. I nära sam arbete med djurägarorga
nisationer utvecklar Agria försäkringsprodukter som skapar 
trygghet för djur och djurägare. Agria arbetar regelbundet med 
skadeförebyggande information och hälso främjande åtgärder 
för kundernas djur i egna digitala kanaler samt via digital 
veterinär rådgivning.

Agria har hälsoprofiler för hund och kattraser, Agria  
Breed Profiles med omfattande skadestatistik som används  
av forskare, upp födare och avelsklubbar i arbetet för ökad 
 djurhälsa och hållbar avel.

I över 80 år har Agria finansierat forskning kring djurs hälsa 
och välbefinnande samt djurens betydelse för människan och 
samhället. Målet är att forskningen ska ge bra förutsättningar 
för framgångsrikt avelsarbete, bättre djurhälsa och djurhållning 
samt leda till ökad kunskap om sällskapsdjurens betydelse för 
människor. Under 2020 fördelades drygt 10 Mkr till olika 
forsknings projekt.
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Ansvarsfullt pensions-  
och sparerbjudande 

Ansvarsfulla investeringar bidrar till hållbart värdeskapande. Målsättningen är att skapa största möjliga 
värde i förvaltningen av kundernas sparande.

Bolag som arbetar integrerat med hållbarhet kan bidra till minskad 
risk och möjliggör identifiering av lösningar på de utmaningar sam
hället står inför. Att investera ansvarsfullt bidrar till hållbart värde
skapande. 

Stödjer FN-initiativet PRI 
Länsförsäkringar AB har undertecknat FNinitiativet Principer för 
ansvarsfulla investeringar (PRI). PRI består av sex principer för inte
grering av hållbarhet i investeringsanalys och beslut, ägarstyrning, 
bolagspåverkan och samarbeten. 

Investeringar i ansvarfulla bolag 
Länsförsäkringar AB investerar och förvaltar kundernas sparkapital 
i egna fonder och i externa fonder. Investeringarna genomlyses två 
till fyra gånger per år mot gällande exkluderingskriterier samt mot 
internationella konventioner inom miljö, mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, korruption samt kontroversiella vapen. Samarbete sker 
med ett externt konsultföretag för att analysera noterade bolags
innehav utifrån dessa konventioner. Med analysen som utgångspunkt 
försöker Länsförsäkringar AB att genom dialog påverka bolag som 
bryter mot konventionerna. Dialogerna har som mål att bolaget ska 
upphöra med överträdelsen och vidta förebyggande åtgärder för att 
förhindra att liknande incidenter upprepas. Om påverkansdialogen 
över tid inte når avsett resultat kan innehavet avyttras. 

Krav på externa förvaltare 
Länsförsäkringar Fondförvaltnings svenska fonder förvaltas internt. 
Länsförsäkringar ABs övriga investeringar förvaltas av externa för
valtare genom fonder eller diskretionära mandat. Investeringsfilo
sofin bygger på att använda ledande förvaltare med olika placerings

områden och förvaltningsinriktningar. Vid upphandling av nya 
förvaltare ställs hållbarhetskrav. Årligen sker uppföljning av hur 
 förvaltarna integrerar hållbarhetsfrågor i sin förvaltningsmodell. 

Aktiv ägarstyrning och påverkansarbete 
I ägarstyrningen ingår bolagsdialoger, ett aktivt deltagande i port
följbolagens valberedningar för att påverka styrelsesammansättning 
samt röstning på bolagsstämmor. En långsiktig målsättning är att öka 
mångfalden i portföljbolagens styrelser. 

Förebyggande dialoger förs med bolag i syfte att säkerställa att 
de hanterar sina hållbarhetsrisker. Länsförsäkringar AB är aktiv 
i investerarinitiativ kring olika hållbarhetsteman riktat mot enskilda 
bolag eller branscher. Genom att samarbeta med andra investerare 
ges större tyngd och effektivitet i dialogerna. Samarbeten sker bland 
annat inom ramen för PRI. 

Minimera klimatrisker 
Länsförsäkringar AB har som mål att minska klimatavtrycket och 
anpassa utsläppsnivån i fonder och investeringsportföljer till
Parisavtalets 1,5graders mål senast 2030. I praktiken innebär det 
bland annat att välja in de mest klimateffektiva bolagen per sektor 
och öka klimatpositiva investeringar, undvika de bolag som har de 
största utsläppen av växthusgaser i de mest relevanta sektorerna, 
stödja bolag som påbörjat omställning av verksam heten och föra 
påverkansdialoger med bolag kring klimat utmaningar. 

Investeringar görs i gröna och hållbarhetsinriktade obligationer 
som är riktade till miljö och klimatrelaterade projekt, certifierad 
skog och miljöcertifierade fastig heter. Obligationerna bidrar till flera 
av FNs globala mål.

Humlegårdens gröna finansering
Länsförsäkringsgruppens gemensamma fastighetsbolag Humlegården lanserade under 
2020 ett ramverk för grön finansiering. Ramverket inkluderar gröna lån och gröna obli
gationer. Andelen grön finansiering uppgick till 85 procent vid året slut. Finansieringen 
ska allokeras till projekt och tillgångar såsom gröna och energieffektiva byggnader, men 
också investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi. Humlegården 
har som ambition att samtliga fastigheter inom förvaltnings beståndet ska miljö
certifieras, en andel som idag uppgår till 95 procent av lokalarean.
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Ansvarsfullt låneerbjudande

Sund kreditgivning är en viktig förutsättning för en stabil ekonomisk situation för kunderna. En långsiktig 
omsorg för kundernas trygghet och ekonomi är grundläggande för Länsförsäkringar.

Kreditgivning med låg hållbarhetsrisk
Länsförsäkringar Banks utlåning sker i Sverige och i svenska kronor. 
Bostadslån är bankens största utlåningsprodukt. Kreditgivningen till 
privatpersoner och företag är geografiskt diversifierad med låg 
genomsnittlig utlåning per kund. Utlåningen till företag sker främst 
till små företag där miljö och samhällsrelaterade risker bedöms vara 
begränsade. Grunden för kreditgivning är kreditpolicyn och kredit
instruktioner som inkluderar kriterier för acceptabel risk och identi
fierar områden med höga risker inom hållbarhet som kräver speciella 
överväganden.

Miljörisker och miljöansvar för lantbruk och företag är reglerat 
i lagar och bevakas av olika tillsynsmyndigheter. I kreditberedningen 
följs miljörelaterade risker upp utifrån punkter om exempelvis till
ståndspliktig eller icke tillståndspliktig verksamhet samt övrig 
bedömning av företagets verksamhet. Under året har fördjupade 
riktlinjer och frågeställningar för att underlätta kartläggning och 
bedömning av hållbarhetsrisker i kreditgivningen tagits fram. Dessa 
avses att implementeras under 2021.

Hållbarhetsinriktat erbjudande
Det helägda finansbolaget Wasa Kredit erbjuder leasing och
avbetalningsfinansiering till företag samt lån och kontokortskrediter
till privatpersoner. Målgruppen är främst fastighetsägare, lant
brukare, industrier och medelstora till stora företag. En finansie
ringsmodell är anpassad för produkter som bidrar till minskad
miljöpåverkan och arbete pågår att utveckla modellen till fler
områden inom hållbarhet.

Lokal kännedom minskar kreditrisker
Länsförsäkringar Banks utlåning sker utifrån ett enhetligt centralt 
beslutat kreditregelverk och merparten av kreditbesluten tas lokalt. 
I affärsmodellen mellan Länsförsäkringar Bank och länsförsäkrings
bolagen finns starka incitament för att upprätthålla en hög kredit
kvalitet. Utlåningsportföljens höga kreditkvalitet är resultatet av den 
låga riskaptiten och kreditregelverket i kombination med kredit
beredningsprocessen samt rådgivarnas lokala kund och marknads
kännedom.

Kreditregelverket ställer höga krav på kundernas återbetalnings
förmåga samt säkerheternas kvalitet. I samband med kreditpröv
ningen kontrolleras låntagarnas återbetalningsförmåga genom så 
kallade ”kvar att leva på”kalkyler. I kalkylerna används en betydligt 
högre ränta än den faktiska räntan. Uppföljning och kvalitetsgransk
ning av både utlåningsportföljen och säkerheternas värde sker på 
löpande basis.

Amorteringar är ett viktigt verktyg för att säkerställa att hus
hållen har en stabil och trygg ekonomi. Länsförsäkringar uppmuntrar 
kunderna att amortera genom att vid kundmöten som rör bolån 
 presentera en rekommenderad amorteringsplan. Även kunder som 
inte berörs av amorteringskravet uppmuntras att amortera.

Lokala kontor och digitala tjänster
Länsförsäkringars kunder har genom de 23 länsförsäkringsbolagen 
tillgång till 128 kontor runt om i hela landet, såväl som digitala bank
tjänster. 71 (67) procent av bankkunderna använder Länsförsäkring
ars app och internetbank. Digitaliseringen möjliggör minskad miljö
påverkan genom färre pappersutskrifter till kunder. Andelen digitalt 
distribuerade kund utskick under 2020 uppgick till 78 (76) procent.

Lansering av världens  
första hållbara betalkort 
Under 2020 flyttade Länsförsäkringar Bank 
sin betalkortsbas till MasterCard. I samband 
med det togs nya kort fram som är tillver
kade av återvunnen PETGplast som sparar 
upp till 75 procent av de koldioxidutsläpp 
som vanligtvis är kopplade till kortproduk
tionen. Länsförsäkringars kunder är i och 
med detta först i världen med bankkort till
verkade av 100 procent återvunnen plast.

Wasa Kredit finansierar  
solceller
Wasa Kredit har under året inlett ett samarbete 
med energi bolaget E.ON som innebär att kun
derna kan installera solcellslösningar via E.ON 
och finansiera det via Wasa Kredit. Kunden kan 
leasa eller hyra objektet istället för att betala kon
tant och kostnaden fördelas över en tidsperiod. 
Målgruppen är fram förallt företagskunder, till 
exempel lantbrukare, industrier och medelstora 
till stora företag. Solcellsfinansiering ingår i den 
finansieringsmodell som är anpassad för produkter 
som bidrar till minskad miljöpåverkan.
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Medarbetare

Länsförsäkringars viktigaste resurs är de 7 500 medarbetarna, vars specialist- och yrkeskompetenser  
är avgörande för att driva och utveckla verksamheten. 

Bra utvecklingsmöjligheter 
Inom länsförsäkringsgruppen finns en bredd av yrkeskompetenser 
inom bank, försäkring och fastighetsförmedling samt specialist-
befattningar inom ett flertal olika områden. 23 självständiga länsför-
säkringsbolag 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 inom det lokala länsförsäkringsbolaget eller inom länsför-
säkringsgruppen. Vid bolagsbyte får medarbetaren tillgodoräkna sig 
hela sin anställningstid. 

Möjligheter till kompetensutveckling finns både inom länsförsäk-
ringsbolagen samt via en gemensam utbildningsverksamhet inom 
Länsförsäkringar AB, som tillhandahåller utbildningar inom bank -,  
livförsäkrings- och sakförsäkringsområdena samt ledarskap. Utbild-
ningarna 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 2020 genomfördes 
56 081 (48 332) utbildningstillfällen för medarbetare inom länsför-
säkringsgruppen i den egna utbildningsverksamheten. Den stora 
ökningen avser främst årlig kunskapsuppdatering för med arbetare 
inom försäkringsdistribution. Därtill utbildas medarbetare genom 
löpande kompetensöverföring, externa kurser och seminarier. 

Lokalt och gemensamt 
Att attrahera, rekrytera, introducera och utveckla medarbetare 
 hanteras främst i respektive bolag inom länsförsäkringsgruppen. 
I vissa frågor sker gemensam utveckling och samordning mellan 
länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB. Implementering  
av ett nytt gemensamt medarbetar– och utbildningssystem på -
börjades under 2020. En gemensam ambition är att flytta fram 
 positionerna som attraktiv arbetsgivare. 

Arbetsmiljö och hälsa 
Under 2020 har fokus varit att begränsa smittspridning och skapa en 
säker och trygg arbetsmiljö, både vad gäller arbete på kontor och på 
distans under coronapandemin.

Länsförsäkringar präglas av en god arbetsmiljö med samarbete 
och samverkan som ledord för att skapa stark gemenskap och kam-
ratskap. Ett öppet och tolerant arbetsklimat befriat från alla former 
av diskriminering är grundstenen i förhållningssättet, gentemot både 
kollegor och kunder. Att främja jämställdhet, inkludering och mång-
fald är en självklarhet i företagskulturen. Anställda erbjuds en sjuk-
vårdsförsäkring som inkluderar sjukvårdsrådgivning, personligt 
samtalsstöd samt förebyggande hälsotjänster som innehåller hälso-
profil och webbaserade hälsoprogram. Försäkringen innefattar 
också arbetslivsinriktad rehabilitering. Länsförsäkringars strävan är 
att medarbetarna alltid ska ha en god balans mellan arbete och fritid. 

Länsförsäkringar en 
attraktiv arbets givare
Under 2020 tilldelades Länsförsäkringar flera  utmärkelser som 
arbetsgivare:
 • Branschbäst i Universums undersökningar Företagsbarometern 

och Karriärbaromentern 
 • Bästa bank och försäkringsbolag enligt Academic Works 

 undersökning Young Professional Attraction Index (YPAI) 
 • En av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och på plats ett 

i kategorin finansiella tjänster i Randstads undersökning 
Employer Brand Research
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L änsförsäkringars sakförsäkringsaffär tecknas till största 
del i länsförsäkringsbolagen. Viss sakförsäkringsaffär,  
som bland annat djur- och personriskförsäkring, tecknas 
i det gemensamt ägda Länsförsäkringar ABs dotterbolag.  

Av länsförsäkringsgruppens totala premieintäkt inom sakförsäkring 
på 29,4 Mdkr tecknades 22,6 Mdkr i de 23 länsförsäkringsbolagen och 
resterande del i Länsförsäkringar AB-koncernen.

Sakförsäkringsmarknaden
Trots ett annorlunda år präglat av en pandemi fortsätter premie-
inkomsterna på den svenska sakförsäkringsmarknaden att växa 
 stadigt och inbetalda premier nådde drygt 91 Mdkr under 2020. De 
senaste tio åren har premieinkomsterna ökat med 30 Mdkr, en ökning 
med 50 procent. Ökningen är stor men fördelar sig olika per försäk-
ringsgren. Premieinkomst för sjuk- och olycksfallsförsäkring för-
dubblades nästan under dessa tio år, medan premieinkomst för 
trafik försäkring minskade med 9 procent. Jämfört med 2019 förblev 
antalet försäkrade hem och villor relativt oförändrat under 2020, 
medan antalet försäkrade fritidshus minskade något. Antal person-
bilsförsäkringar ökade något, men försäkringsbolagens marknads-
andelar var fortsatt stabila.

Distribution via digitala kanaler fortsätter att öka i takt med att efter-
frågan på nya och mer flexibla kundmötesplatser stiger, speciellt 
märkbart under 2020 på grund av coronapandemin. Den digitala och 
tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter samt förutsättningar 
för mer lättillgänglig information och bättre anpassad service. 
Utvecklingen driver nya kundbeteenden och kundbehov som innebär 
förändring i erbjudande, distribution och prissättning. Med stöd av 
bland annat robotisering och alltmer intelligent beslutsstöd skapas 
förutsättningar att effektivisera och automatisera manuella och 
arbetsintensiva processer. Genom förfinad informationsförsörjning 
och avancerad analys kan Länsförsäkringar rikta erbjudanden som 
anpassats efter kundens behov och prissätta risker mer exakt. 

Personbilsmarknaden har under flera år noterat toppnivåer vad 
gäller nyregistrering, men under 2020 dämpades efterfrågan till följd 
av coronapandemin. Under året uppgick antalet nyregistreringar till 
292 000, vilket innebar en minskning med 18 procent jämfört med 
2019 som dock var ett år med den tredje bästa nytillväxten någonsin. 
Ett tydligt skifte mot laddbara bilar noterades under 2020, då var 
tredje nyregistrering antingen var en ren elbil eller en laddhybrid, 
 vilket kan jämföras med 11 procent året innan. Förändringar av 
fordons skatt och förmånsbeskattning är faktorer som påverkar för-

Marknadsledande med  
fokus på kundnöjdhet  
och hållbarhet
Sakförsäkring

Trots ett annorlunda år präglat av en pandemi utvecklades Länsförsäkringars sakförsäkringsaffär väl under 
2020. Länsförsäkringars fokus på nöjda kunder och en hållbar verksamhet fortsatte. Premieintäkterna 
ökade till drygt 29 Mdkr,  totalkostnadsprocenten uppgick till 93, och den marknadsledande positionen är 
stabil med en marknadsandel på 31 procent.

Sakförsäkring
Andel av premieinkomst*

 Länsförsäkringar, 30,6%

 If, 18,2%

 Folksam, 16,5%

 Trygg-Hansa, 13,5%

 Moderna, 3,4%

 Dina federationen, 2,8%

 Gjensidige, 1,8%

 Övriga, 13,2%

Länsförsäkringars marknadsledande position inom sak-
försäkring är stabil med en marknadsandel på 30,6 procent 
per 31 december 2020.

Villahemförsäkring
Andel av antal försäkringar*

 Länsförsäkringar, 39,9%

 Folksam, 28,2%

 If, 13,1%

 Trygg-Hansa, 9,7%

 Dina federationen, 4,9%

 Moderna, 1,9%

 Gjensidige, 1,4%

 Övriga, 0,9%

Länsförsäkringars har en marknadsledande position inom 
 villahemförsäkring med en marknadsandel på 39,9 procent  
per 31 december 2020.

Företags-, fastighets- och ansvarsförsäkring
Andel av premieinkomst*

 Länsförsäkringar, 36,8%

 If, 12,9%

 Trygg-Hansa, 9,5%

 Zurich, 4,8%

 Moderna, 3,5%

 Dina federationen, 3,4%

 Folksam, 2,8%

 Övriga, 26,3%

Länsförsäkringar har en marknadsledande position inom 
företags-, fastighets- och ansvarsförsäkringar med en 
marknadsandel på 36,8 procent per 31 december 2020.

Marknadsandelar

* Källa: Svensk Försäkring
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Marknadsandel

31%
Premieintäkt: 29 397 Mkr

+6%
Totalkostnadsprocent

93%
Återbäring och rabatter till kunder

1,8Mdkr

Trafik
Andel av premieinkomst*

 Länsförsäkringar, 39,3%

 If, 18,6%

 Folksam, 15,8%

 Trygg-Hansa, 11,7%

 Dina federationen, 4,1%

 Moderna, 3,9%

 Protector, 2,5%

 Övriga, 4,1%

Länsförsäkringars marknadsandel inom trafikförsäkring 
uppgick till 39,3 procent per 31 december 2020.

Personbil
Andel av antal försäkringar*

 Länsförsäkringar, 33,5%

 If, 26,0%

 Folksam, 19,2%

 Trygg-Hansa, 9,9%

 Moderna, 3,4%

 Dina federationen, 3,1%

 Gjensidige, 1,9%

 Övriga, 3,0%

Länsförsäkringars marknadsandel inom personbilsför-
säkring uppgick till 33,5 procent per 31 december 2020. 

Hemförsäkring
Andel av antal försäkringar*

 Länsförsäkringar, 24,7%

 Folksam, 47,2%

 If, 12,1%

 Trygg-Hansa, 10,3%

 Moderna, 1,9%

 Dina federationen, 1,4%

 ICA Försäkring, 1,3%

 Övriga, 1,1%

Länsförsäkringars marknadsandel inom hemförsäkring 
 uppgick till 24,7 procent per 31 december 2020.

flyttningen mot laddbara fordon och väntas fortsätta göra så under 
2021. Utvecklingen av autonoma fordon väntas påverka försäkrings-
marknaden på längre sikt, och skifta volymer från privatmotorför-
säkring till företagsförsäkring och produktansvarsförsäkring. Ett 
genombrott ligger sannolikt flera år bort, men innan dess väntas 
 teknisk utveckling i form av bättre säkerhet och ökad förekomst av 
förarstöd successivt minska skadefrekvenser och skadekostnader.

Ny teknik driver utvecklingen av intelligenta hem och fastigheter, 
vilket innebär möjligheter i form av moderniserade skadeförebyg-
gande tjänster kopplat till bland annat vatten, brand och inbrott. 
Genom digitala plattformar, maskininlärda- och uppkopplade hem 
samt uppkopplade individer finns stora möjligheter att individuali-
sera tjänster och förebygga skador. Digitaliseringen skapar även nya 
möjligheter att förändra värdekedjan för Länsförsäkringars kunder 
genom att göra försäkring mer relevant i människors vardag.

Ett aktivt skadeförebyggande arbete är en viktig del i ett systema-
tiskt hållbarhetsarbete. Metoder, verktyg och program som sänker 
skadefrekvenser och håller nere både skadekostnader och behovet 
av konsumtion har en stor påverkan på miljön, samtidigt som det 
 skapar en ökad trygghet för kunderna. Länsförsäkringar arbetar 
aktivt med skadeförebyggande åtgärder med ett mål om att skade-
resultatet ska generera en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Marknaden för personriskförsäkring i Sverige har haft en stark 
tillväxt under de senaste åren och den fortsätter att växa. Behovet 
av försäkring ökar kontinuerligt drivet av högre belåningsgrad, större 
gap mellan reallöneutveckling och ersättning från socialförsäkrings-
systemet och en högre andel fasta kostnader i hushållen. Efterfrågan 
på sjukvårdsförsäkringar ökar, speciellt från företag för att säker-
ställa rätt vård i rätt tid till sina anställda. Personriskmarknaden för-
väntas fortsätta växa de kommande åren, drivet av både ökat behov 
och ökad medvetenhet.

Marknadsposition
Länsförsäkringar behåller sin marknadsledande roll på en växande 
sakförsäkringsmarknad med en marknadsandel på 30,6 (30,1 ) pro-

cent, mätt i premieinkomst. Länsförsäkringar är marknadsledande 
inom försäkringsgrenarna företag och fastighet, villahem, trafik, 
person bilar och övriga fordon, samt djurförsäkring. 

Länsförsäkringars marknadsandel för företags-, fastighets- och 
ansvarsförsäkring ökade något till 36,8 (36,7) procent, mätt i premie-
inkomst. Marknadsandelen för villahemförsäkringar minskade något 
till 39,9 (40,3) procent, likväl som marknadsandelen för hemförsäk-
ring som minskade till 24,7 (25,8) procent, båda mätt i antal försäk-
ringar. Samtidigt förblev Länsförsäkringars marknadsandelar för 
 villahem- och hemförsäkring relativt oförändrade i jämförelse med 
konkurrenternas. Marknadsandelarna inom motoraffären var fort-
satt stabila, för trafik uppgick marknadsandelen till 39,3 (39,5) pro-
cent, mätt i premieinkomst, och för personbil uppgick marknads-
andelen till 33,5 (33,7) procent, mätt i antal försäkringar.

Förmedlad affär
Länsförsäkringar Mäklarservice är Länsförsäkringars länk till de 
 kunder som väljer att företrädas av försäkringsförmedlare. Länsför-
säkringsgruppens förmedlade sakförsäkringspremie ökade med 
12 procent under 2020 till 2 719 (2 437) Mkr. Den förmedlade sakför-
säkringsaffären utgjorde 30 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 fram-
gångsrik strategi. Utöver arbetet med försäljning fortsatte Länsför-
säkringar arbetet med att utveckla tjänster samt att effektivisera 
processer och korta ner ledtiderna i ärendehanteringen, allt för att 
underlätta förmedlarens dagliga möte med Länsförsäkringar. 

Länsförsäkringsgruppens förmedlade personriskaffär ökade 
under året till 273 (268) Mkr. Under 2020 tog Länsförsäkringar över 
ett större sjukvårdsbestånd och nytecknade cirka 6 000 sjukvårds-
försäkringar. Den kollektiva olycksfallsförsäkringen var den mest 
efterfrågade produkten under 2020. 
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Motor
Länsförsäkringar erbjuder fordonsförsäk-
ring inom privat-, företags- och lantbruks-
segmenten. 

Marknadsposition
Under 2020 ökade Länsförsäkringars premie-
inkomst för trafik- och motorförsäkring  
med 4 procent, jämfört med en marknadstill-
växt på 3 procent. Länsförsäkringars totala 
marknadsandel ökade därmed till 30,5 (30,3) 
procent, mätt i premieinkomst. Länsförsäk-
ringars premieinkomst inom motorförsäk-
ring ökade med drygt 6 procent, jämfört 
med en marknadstillväxt på drygt 4 procent. 
Marknadsandelen inom motorförsäkring 
ökade därmed till 27,6 (27,1)  procent. Inom 
trafikförsäkring minskade Länsförsäkring-
ars premieinkomst med 1,1 procent, vilket 
var något svagare än utvecklingen för den 
totala marknaden som minskade med 0,8 
procent. Marknadsandelen inom trafikför-
säkring minskade därmed till 39,3 (39,5) pro-
cent. Mätt i antal fordon är Länsförsäkringar 
fortsatt marknadsledande med omkring en 
tredjedel av landets försäkrade personbilar 
och närmare hälften av övriga fordon.

Utveckling
Under 2020 förbättrades verktyg och  
metoder inom prissättning för motoraffä-
ren. Kunderbjudandet stärktes, bland annat 
genom justerade försäkringsvillkor och  
nya produkter i bilhandelskanalen. Inom  
försäkring av fordonsflottor för bilhandel 
och bilverkstäder lanserades ett förbättrat 
systemstöd. Länsförsäkringars märkes för-
säkring och vagnskadegarantier för Toyota- 
och Lexusbilar fortsatte att utvecklas 
mycket väl under 2020.

Boende
Länsförsäkringar erbjuder boendeförsäk-
ringar för villor, lägenheter och fritidshus. 

Marknadsposition
Länsförsäkringar var fortsatt marknads-
ledande inom boendeförsäkring under 2020 
med en marknadsandel på 30,9 (30,6) procent, 
mätt i premieinkomst. Länsförsäkringars 
premieinkomst inom boendeförsäkring 
ökade med drygt 3 procent under 2020. Mätt 
i antal försäkringar ökade Länsförsäkringars 
marknadsledande position något inom fri-
tidshusförsäkring till 41,2 (41,1) procent, men 
minskade inom villahemförsäkring till 39,9 
(40,3) procent och inom hemförsäkring till 
24,7 (25,8) procent.

Utveckling
Länsförsäkringars fokus ligger på utveckling 
inom digitalisering, innovation och förbätt-
rade kundprocesser. Ett av målen är att  
enklare skadereglering ska kunna hanteras 
digitalt och automatiserat så att kunder kan 
få ännu snabbare hjälp när skador inträffar.  
År 2020 präglades av coronapandemin vilket 
innebar ett förändrat kundbeteende med 
mindre resande och mer distansarbete. 
Länsförsäkringar följer utvecklingen för  
nya behov av försäkringsskydd. Länsför-
säkringar arbetar även för ökad rådgivning 
och fler skadeförebyggande tjänster. Till 
exempel ser Länsförsäkringar ett ökat  
behov av rådgivning kring nätbedrägerier.

Båt
Länsförsäkringar erbjuder båtförsäkring för 
fritidsbåtar. 

Marknadsposition
Länsförsäkringar behöll sin marknadsledande 
position under 2020 med en marknadsandel 
på 32,7 (32,5) procent, mätt i antal försäk-
ringar. Närmaste konkurrent är Moderna 
Försäkringar (Atlantica), med en marknads-
andel på 19,2 procent, mätt i antal försäk-
ringar. 

Utveckling
Sommaren 2020 blev ”hemester” ett 
begrepp till följd av coronapandemin, vilket 
innebar att rekordmånga båtar sjösattes.  
För båtbranschen rapporterades nya för-
säljningsrekord avseende både båtar och 
till behör. Vädermässigt var båtsäsongen 
2020 normal, men då många tillbringade 
sommaren i båt ökade antalet skador med  
12 procent jämfört med 2019. Ökningen åter-
fanns framförallt inom sjöskador samtidigt 
som stöld av båtmotorer minskade.

2020 2019

Premieintäkt, brutto, Mkr 5 788 5 572

Hem, antal försäkringar 865 000 865 000

Marknadsandel, antal hem, % 24,7 25,8

Villa+Villahem, antal försäkringar 716 000 711 000

Marknadsandel, antal villa + 
 villahem, % 39,9 40,3

Fritidshus, antal försäkringar 238 000 237 000

Marknadsandel, antal fritidshus, % 41,2 41,1

2020 2019

Premieintäkt, brutto, Mkr 168 166

Fritidsbåt, antal försäkringar 89 000 89 000

Marknadsandel, antal, % 32,7 32,5

2020 2019

Premieintäkt, brutto, Mkr 9 541 9 253

Personbil, antal försäkringar 1 738 000 1 722 000

Marknadsandel, antal person-
bilar, % 33,5 33.7

Övriga fordon, antal  
försäkringar 1 512 000 1 482 000

Marknadsandel, antal 
övriga fordon, % 48,7 48,6

Motor
Boende

Båt
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Företag
Länsförsäkringar erbjuder företagsförsäk-
ring inom alla branscher, från små till stora 
företag. 

Marknadsposition
Länsförsäkringars premieinkomst för före-
tags-, fastighets- och ansvarsförsäkring, 
inklusive lantbruk, ökade med drygt 7 pro-
cent under 2020, jämfört med en marknads-
tillväxt på drygt 5 procent. Därmed behöll 
Länsförsäkringar sin marknadsledande 
position med en marknadsandel på 36,8 
(36,7) procent, mätt i premieinkomst.

Utveckling
Länsförsäkringar arbetar fortsatt med att 
utveckla digitala erbjudanden för företags-
försäkringar. Andelen av Länsförsäkringars 
kunder som tecknade företagsförsäkring  
via digitala kanaler ökade under 2020.

Det är många aktörer som erbjuder  
företagsförsäkringar och överlag råder en 
fortsatt stark konkurrens, men glädjande 
 är att företagskunderna fortsatte placera 
Länsförsäkringar i topp inom sakförsäkring 
enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhets-
mätning 2020.

Lantbruk
Länsförsäkringar erbjuder försäkringar  
för företag inom de gröna näringarna. Dessa 
företag är verksamma inom jord- och skogs-
bruk, hästverksamheter samt växthusföre-
tag. För kunder som bor på en lantbruks-
fastighet men inte bedriver näringsverksam - 
het, eller endast en småskalig sådan, finns 
gårdsförsäkringen. 

Marknadsposition
Länsförsäkringar har en marknadsledande 
position inom lantbruksförsäkring. Under 
2020 ökade premieintäkterna inom lantbruks-
affären med 5 procent till 2,1 (2,0) Mdkr. 

Utveckling
Länsförsäkringars marknadsledande posi-
tion medför ett ansvar att utveckla kund-
erbjudandet enligt kundgruppens behov av 
trygghet. De senaste två åren har Länsför-
säkringars försäkrade areal av skog ökat 
med 10 procent till 9,7 miljoner hektar skog 
per 31 december 2020. Det finns ett behov  
av att öka mängden tillgänglig information 
om skogen för att kunna hantera framtida 
risker. Under 2020 har Länsförsäkringar 
undersökt möjligheterna att utveckla sys-
temstöd för att kunna koppla tillgängliga 
data från satellit och laserscanning till  
respektive fastighetsbeteckning. 

Agria
Länsförsäkringar erbjuder djur- och gröda-
försäkring genom Agria. 

Marknadsposition
Agria är marknadsledande inom djurförsäk-
ring i Sverige och Norge och bedriver även 
verksamhet i Danmark, Finland, Storbritan-
nien och Frankrike. Under 2020 påbörjades 
även arbetet med att etablera filial i Tysk-
land. Agrias starka nyförsäljning i samtliga 
länder under 2020 berodde delvis på ett ökat 
intresse av att skaffa husdjur under corona-
pandemin, samt god försäljning via digitala 
kanaler.

I Danmark var tillväxten god med hög 
kundlojalitet. Agrias finska verksamhet fort-
satte växa kraftig under 2020. I Storbritan-
nien ökade Agrias marknadsandelar och 
kännedom under året. Även i Frankrike, där 
Agrias verksamhet etablerades 2018, ökade 
kännedomen om Agrias varumärke.

Utveckling
Agria har ett starkt koncept med en tydlig 
strategi att växa internationellt. I dagens 
verksamhet i sex länder finns det olika utma-
ningar, men också många likheter där nyttan 
av stordriftsfördelar, ökad riskspridning och 
tillgång till internationell know-how stärker 
affären. Under 2020 låg fokus på att ta den 
digitala marknadsföringen och försäljningen 
vidare till Agrias utländska marknader.

Under hösten lanserades appen Agria 
Vårdguide i Sverige med veterinärvårdsråd-
givning via videosamtal. Tanken är att fler 
djurägare ska upptäcka hur tryggt och 
enkelt det är med digital veterinärvårdsråd-
givning vid lindrigare skador och sjukdomar. 

Via Agrias forskningsfond stöds forskning 
kring djurs hälsa. Agrias omfattande skade-
statistik används av forskare och avels-
klubbar i arbetet för ökad djurhälsa och 
 hållbarhet.

2020 2019

Premieintäkt, brutto, Mkr 5 329 4 966

Antal försäkringar 244 000 245 000

Marknadsandel, premieinkomst 
företag, fastighet och ansvar, % 36,8 36,7 

2020 2019

Premieintäkt, brutto, Mkr 2 085 1 989

Lantbruk, antal försäkringar 193 000 191 000

Traktor, antal försäkringar 283 000 283 000

2020 2019

Premieintäkt, brutto, Mkr 4 148 3 792

Företag
Lantbruk

Agria
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2020 2019

Premieintäkt, brutto, Mkr 2 017 1 885

Marknadsandel sjuk- och 
 olycksfall, premieinkomst, % 20,0 19,2

2020 2019

Premieintäkt, brutto, Mkr 698 625

Antal försäkrade 333 000 324 000

Personrisk
Länsförsäkringar erbjuder liv-, sjukvårds-, 
sjuk- och olycksfallsförsäkring. 

Marknadsposition
Länsförsäkringars marknadsandel låg stabilt 
på 20 procent. Coronapandemin och dess 
konsekvenser i form av långvarig sjukdom 
och arbetslöshet aktualiserar personrisk-
försäkringar som ett viktigt komplement till 
de offentliga socialförsäkringarna för att 
öka den ekonomiska tryggheten vid sjuk-
dom, olycksfall, arbetslöshet och dödsfall. 
Företagen är måna om att förebygga ohälsa 
och sjukfrånvaro då sjukskrivningar får kon-
sekvenser för både lönsamhet och leverans-
förmåga. Privatpersoner vill försäkra sig  
mot arbetslöshet, sjukskrivning och dödsfall 
för att trygga sin personliga ekonomi. Sjuk-
vårdsförsäkringen fyller en viktig roll som 
arbetsmiljö- och hälsofrämjande åtgärd för 
att minska sårbarheten vid eventuell sjuk-
dom eller skada hos de anställda och hjälper 
företagen att ta sitt ansvar inom arbetsmil-
jöarbetet. 

Utveckling
Under våren 2020 lanserades initiativ för 
kunder som hade drabbats av coronapan-
demin, till exempel erbjöds småföretagare 
kostnadsfri rådgivning kring allt från det 
egna hälsotillståndet till juridik, ekonomi, 
ledarskap och HR. Länsförsäkringar arbetar 
kontinuerligt med utvecklingen av data-
driven marknadsföring och den digitala  
för säljningen utvecklades positivt under 
2020. Länsförsäkringar har varit en viktig 
part i dialogen med myndigheter, före-
trädare för vården samt arbetsgivar- och 
arbets tagar organisationer om samspelet 
mellan offentligt finansierad sjukvård och 
privata sjukvårdsförsäkringar.

Barnförsäkring
Länsförsäkringar erbjuder både gravid- och 
barnförsäkringar. 

Marknadsposition
Länsförsäkringars premieintäkt för barn-
försäkring ökade med 12 procent till 698 Mkr 
under 2020. Antalet försäkringar ökade med 
knappt 3 procent till totalt 333 000 barnför-
säkringar.

Utveckling
Länsförsäkringar hade en god tillväxt inom 
barnförsäkringar under 2020. Att fånga  
upp kunden i tidig ålder är av stor vikt för  
att bygga en långsiktig relation inom privat 
personförsäkring. Under 2020 levererades 
en vidareutveckling av sjuk- och olycksfalls-
försäkringen för vuxna, vilket medför att 
Länsförsäkringar nu kan erbjuda ett bättre 
försäkringsskydd för barn som uppnått 
slutåldern i barnförsäkringen. 

Återförsäkring
Länsförsäkringsgruppens gemensamma 
återförsäkringsskydd, gruppintern åter-
försäkring med ett antal poollösningar,  
hanteras av Länsförsäkringar Sak, Länsför-
säkringar ABs dotterbolag. Den interna 
återförsäkringen och den för länsförsäk-
ringsgruppen gemensamt upphandlade 
återförsäkringen är en stor tillgång för  
Länsförsäkringar och kunderna. Systemet 
säkerställer en stabil lösning till en låg kost-
nad genom att fördela risk inom länsförsäk-
ringsgruppen och att upphandla externa 
skydd för storskador. 

Länsförsäkringar Sak tecknar även en  
väl diversifierad portfölj inom internatio- 
nellt mottagen återförsäkring, både risk- 
och katastrofaffär, med tyngdpunkt på affär 
inom egendom. En sedan länge etablerad 
inriktning är att teckna affär från ömsesidiga 
bolag med en bred geografisk riskspridning.

Personrisk
Barnförsäkring
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Skadereglering
Varje länsförsäkringsbolag erbjuder privat-, 
företags- och lantbrukskunder ett heltäck-
ande sortiment av sakförsäkringar där ska-
dehanteringen sker lokalt, nära kunderna. 
Att knyta ihop den lokala närheten med 
gemensam expertkompetens ger kunderna 
en förstklassig service vid alla slags skade-
händelser. Vid enstaka tillfällen drabbas ett 
enskilt länsförsäkringsbolag av ett stort 
antal skador på kort tid, till exempel vid 
naturskador. Det gemensamma arbetssättet 
möjliggör för länsförsäkringsbolagen att 
med kort varsel samverka och hjälpa var-
andra från norr till söder. I länsförsäkrings-
gruppen arbetar totalt 900 personer med 
skadereglering. Därtill finns ett internatio-
nellt nätverk av samarbetspartners som ger 
möjlighet till service utanför landets gränser.

Skaderegleringen är leveransen av den 
produkt kunden har köpt och kännetecknas 
av snabbhet, trygghet, kompetens och rätt 
ersättning. Den snabba digitala utvecklingen, 
i kombination med kraftfull konkurrens,  
kräver att Länsförsäkringar kontinuerligt 
utvecklar och anpassar sitt arbetssätt, vill-
kor och service för att motsvara kundernas 
förväntningar när en skada inträffar.

Storskador 
Stora skador kräver särskilda resurser. 
Länsförsäkringar har en katastrofplan för 
hantering av storskador och länsförsäk-
ringsbolagen kartlägger också kontinuerligt 
de risker som finns i närområdet. Katastrof-
planen syftar först och främst till att skapa 
beredskap för det enskilda länsförsäkrings-
bolaget, men samordnar även de resurser 
som finns tillgängliga. Tack vare detta är 
länsförsäkringsbolagen väl rustade och  
förberedda i de fall stora skador inträffar. 
Under 2020 inträffade ett par större  
fastighets- och företagsbränder. 

Naturskador 
Naturskadekostnader under 2020 orsaka-
des främst av storm, översvämningar samt 
åskoväder, men 2020 drabbades lindrigare 
av naturskador jämfört med 2019 och även 
sett i ett tioårsperspektiv. De totala kostna-
derna för naturskador uppgick till 400 Mkr 
under 2020, jämfört med 681 Mkr 2019. Den 
årliga genomsnittskostnaden för naturska-
dor de senaste tio åren uppgår till 652 Mkr. 
2020 var det varmaste året som någonsin 
uppmätts i Sverige med bland annat värme-
rekord i november. Detta innebar milda och 
blåsiga vintermånader samt stora mängder 
nederbörd, i synnerhet i nordöstra Norrland.

Skadeförebyggande arbete 
Det skadeförebyggande arbetet är en viktig 
del i länsförsäkringsbolagens hållbarhetsar-
bete och att undvika skador innebär alltid en 
vinst för miljön. Ett stort antal aktiviteter 
genomfördes under 2020. Ett exempel är 
Länsförsäkringar Södermanlands samar-
betet med Eurapco i ett pilotprojekt kring  
en uppkopplad vattenvarnare. Projektet 
kommer skalas upp under 2021 så att kunder 
som äger villor, lantbruk eller fritidshus kan 
proaktivt förhindra vattenskador genom att 
meddelas via vattenvarnare vid misstänkt 
läckage. En viktig innovation för att före-
bygga en av de mest frekventa skade-
orsakerna.

Utlandsservice
Kundbehoven tas om hand även 
utanför Sverige och skadeservi-
cen är utbyggd för att kunna ge 
snabb hjälp utomlands, vid såväl 
individuella skadeärenden som 
vid större mer omfattande hän-
delser. Länsförsäkringsgruppen 
är en av de större ägarna av SOS 
International, som assisterar 
kunderna genom både rese- och 
fordonsförsäkring. Hjälp ges för 
medicinsk assistans och trans-
porter, då kunderna har blivit 
akut sjuka eller råkat ut för 
olycksfall under sin utlandsvis-
telse, och även vid andra typer 
av händelser som till exempel 
bagageförseningar. Innan en 
utlandsresa kan även hjälp med 
en medicinsk förhandbedöm-
ning ges till länsförsäkringsbo-
lagens kunder. Vid motorskador 
utomlands ges hjälp med bland 
annat bilbärgning, hänvisning 
till verkstäder och person-
transporter. SOS International 
handlägger årligen 19 000 
utlandsärenden åt länsförsäk-
ringsbolagen, men under 2020 
sjönk antalet ärenden till en 
betydligt lägre nivå på grund 
av minskat resande till följd av 
coronapandemin. Dessutom 
påverkades tillgången till verk-
stadstider och hyrbilar av res-
triktioner och skyddsåtgärder 
i utlandet till följd av pandemin.

Skadekostnader*

 Privatmotor, 25%

 Företagsmotor, 13%

 Boende, 21%

 Båt, 1%

 Företag, 29%

 Lantbruk, 7%

 Sjuk- och olycksfall, 4%

Totalt utbetalades 13 594 Mkr i ersättning för skador som 
inträffade under 2020. Totalt inträffade 928 774 skador 
under 2020.

* Utbetalda ersättningar för skador som inträffade under 2020.
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Resultatkommentar Sakförsäkring

Resultat och lönsamhet
Resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet är 
summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och sakför-
säkringsverksamheten inom Länsförsäkringar AB-koncernen. 

Rörelseresultatet för länsförsäkringsgruppens sakförsäkrings-
verksamhet minskade till 7 252 (12 001) Mkr, främst på grund av en 
lägre kapitalavkastning under första kvartalet 2020. Kapitalmark-
naderna präglades av osäkerhet till följd av spridningen av covid-19, 
med kraftigt negativ utveckling av börsmarknaderna under första 
kvartalet, men med stark återhämtning under resten av året. Detta 
resulterade i en kapitalavkastning på 6 950 (13 199) Mkr för 2020.

Det försäkringstekniska resultatet ökade till 2 873 (1 824) Mkr, 
till följd av god premietillväxt på 6 procent och minskade skadekost-
nader. Skadeprocenten minskade till 74,2 (76,7), framförallt på grund 
av färre naturskador. Dessutom minskade skadekostnaderna något 
under 2020 till följd av mindre rörelse i samhället på grund av 
corona pandemin. Driftskostnadsprocenten minskade till 18,8 (19,6), 
vilket resulterade i en totalkostnadsprocent på 92,9 (96,3). Mätt som 
ett femårigt genomsnitt var totalkostnadsprocenten och skade-
procenten fortsatt stabila på 94 respektive 75. 

Konsolideringskapitalet ökade med 9 215 Mkr under året och uppgick 
till 91 311 Mkr per 31 december 2020. Konsolideringsgraden uppgick 
till 302 (288) procent. Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen har 
en stark kapitalsituation och bedöms ha goda förutsättningar att 
hantera ytterligare effekter som pandemin kan medföra. Baserat på 
resultatet för 2020 kommer länsförsäkringsbolagen sammantaget 
betala tillbaka 1 832 (1 893) Mkr i återbäring och rabatter till sina 
ägare – kunderna.

Affärsvolymer
Premieintäkten efter avgiven återförsäkring ökade med 5,5 procent 
till 29 397 (27 856) Mkr. Ökningen var betingad av både premiehöj-
ningar och beståndsökningar. Privatsegmentets premieintäkt ökade 
med 5 procent, där hem-, villahem-, olycksfalls-, samt personrisk-
försäkring fortsatte att driva tillväxten. Agrias goda tillväxt fortsatte 
med stark nyförsäljning både i Sverige och i de utländska affärerna, 
delvis på grund av ett ökat intresse för att skaffa husdjur under 
corona pandemin. Företagssegmentets premieintäkt ökade med 
7 procent, främst drivet av god tillväxt inom fastighets-, företags- 
och ansvarsförsäkring. Motorsegmentets premieintäkt ökade med 

Fördelning placeringstillgångar

 Aktier, 46,8%

 Räntebärande, 24,7%

 Fastigheter, 6,3%

 Övrigt, 22,2%

Summan av placeringstillgångarna uppgick  
till 130,0 Mdkr per 31 december 2020.
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23 länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar Sak var fortsatt mycket väl kapitaliserade 2020. Länsförsäkringsbolagen 
mäter kapitalkrav enligt Solvens II regler med standarformel och Länsförsäkringar Sak med en av Finansinspektionen 
godkänd partiell intern modell. 

Länsförsäkringar Sak 

2020 2019 2018 2017 2016

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 29 397 27 856 26 751 25 504 24 073

Försäkringstekniskt resultat före återbäring, Mkr 2 873 1 824 1 778 2 529 1 813

Rörelseresultat, Mkr 7 252 12 001 2 243 7 078 4 626

Driftskostnadsprocent 19 20 19 18 20

Skadeprocent 74 77 76 74 75

Totalkostnadsprocent 93 96 96 92 95

Försäkringstekniskt resultat i procent av premieintäkt 
efter avgiven återförsäkring 10 7 7 10 8

Konsolideringskapital, Mkr 91 311 82 096 68 472 66 149 57 956

Konsolideringsgrad, % 302 288 252 253 236

Räntabilitet på eget kapital, % 7 14 3 11 8

Sakförsäkring
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5 procent, med god tillväxt inom företagsmotor. Lantbruks-
segmentets premieintäkt ökade med drygt 5 procent.

Premietillväxten var relativt opåverkad av coronapandemin  
under 2020. Beroende på pandemins utveckling kan premietill -
växten komma att minska på grund av fler konkurser eller minskad 
om  sättning bland företagskunder, ökad arbetslöshet och minskad 
 ekonomisk aktivitet.

Skadeutveckling
Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring uppgick till 
21 574 (21 142) Mkr och skadeprocenten minskade till 74,2 (76,7).

Under 2020 minskade skadekostnaderna, framförallt på grund 
av färre naturskador. Resultatet för första halvåret 2019 tyngdes av 
naturskador orsakade av stormen Alfrida och intensiva hagelskurar 
i södra Sverige samt flera större brandskador. 

Dessutom minskade skadekostnaderna något under 2020 till följd 
av mindre rörelse i samhället på grund av coronapandemin med vid-
tagna skyddsåtgärder och rekommendationer. Mindre trafik och mer 
hemmavistelse ledde till något färre motorskador och vardagsbrott. 
Även skadekostnader inom sjukvårdsförsäkring minskade något 

i mars och april, men återgick därefter till normala nivåer. En kom-
bination av ökad skadefrekvens och alltmer avancerad djursjukvård 
medförde dock fortsatt ökade skadekostnader för Agria.

Beroende på pandemins utveckling kan skadekostnader komma 
att öka på grund av ökad arbetslöshet, dock berör det endast en liten 
andel av länsförsäkringsgruppens totala sakförsäkringsvolym.

Kapitalavkastning
Länsförsäkringsgruppen redovisade en minskad kapitalavkastning 
under 2020 om 6 950 (13 199) Mkr, en avkastning på 6,3 procent av
tillgångsvärdet per 31 december 2020. Kapitalmarknaderna präg-
lades av osäkerhet till följd av spridningen av covid-19, med kraftigt 
negativ utveckling av börsmarknaderna under första kvartalet, men 
med stark återhämtning under resten av året. Värdeökning i fastig-
hetsplaceringar från innehav i Humlegården* bidrog positivt till 
kapital avkastningen.

*  Humlegården Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som ägs av de 23 länsförsäkringsbolagen, 
 Länsförsäkringar Sak, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv.
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L änsförsäkringar Bank grundades 1996 och är idag Sveriges 
femte största retailbank med en affärsvolym uppgående till 
729 Mdkr. Bankverksamheten bedrivs enbart i Sverige och 
marknadspositionen fortsätter att stärkas kontinuerligt. 

Omvärld och marknad 
År 2020 kom att präglas av coronapandemin vilket även styrde den 
ekonomiska utvecklingen globalt. Världens BNP förväntas minska 
under 2020 på grund av de kraftiga skyddsåtgärder som implemen-
terades för att bromsa smittspridningen av covid-19. Den ekono-
miska politiken har varit avgörande för att lindra effekterna av krisen 
med expansiv finans- och penningpolitik. Återhämtningen var snabb, 
men dämpades under hösten då såväl USA, Europa som andra delar 
av världen drabbades av en andra våg av hög smittspridning och 
 införandet av förnyade kraftiga restriktioner.

Utsikterna för den ekonomiska återhämtningen har emellertid 
förbättrats i takt med att ett flertal vaccin finns tillgängliga. Utveck-
lingen av den globala ekonomin beror nu på effektiviteten av vaccina-
tionsprogrammen som inleddes vid årsskiftet. En sämre vaccina-
tionsutveckling än väntat kan leda till att skyddsåtgärder blir ett mer 
permanent inslag även under större delen av 2021.

Den amerikanska ekonomin har drabbats hårt av skyddsåtgär-
derna och BNP förväntas minska kraftigt under 2020. Arbetslös-

heten steg snabbt från rekordlåga nivåer i slutet av 2019 till över 
14 procent under våren. Återhämtningen var dock kraftig och arbets-
lösheten föll till under 7 procent under hösten. Det amerikanska 
president valet utgjorde ett potentiellt orosmoln för de finansiella 
marknaderna, men större marknadsreaktioner uteblev. Den expan-
siva finanspolitiken tillsammans med utrullningen av vaccin och en 
relativt hög optimism förväntas leda till fortsatt återhämtning under 
2021. Den amerikanska centralbanken, Fed, följer en ny penning-
politisk strategi där de kommer att kompensera perioder med låg 
inflation genom att låta inflationen tillfälligt stiga över målet på två 
procent. Dessutom kommer Fed fokusera mer på sysselsättningen. 
Den nya strategin förväntas innebära att amerikansk penningpolitik 
blir något mer expansiv med låga räntor och tillgångsköp under en 
lång tid framöver.

Nedgången i Europa har varit djup men med stora skillnader 
 mellan länderna. Utvecklingen i tjänsteorienterade länder som 
 Spanien och Italien har varit alarmerande samtidigt som Tyskland, 
där industrin utgör en större andel av ekonomin, har klarat sig bättre. 
Statskulderna fortsätter att växa snabbt när regeringarna fortsätter 
att mildra effekterna av pandemin. Utvecklingen på räntemarknaden 
har emellertid varit stabil. En EU-gemensam återhämtningsfond, 
finansierad av EU och ECB, som stimulerar ekonomin genom omfat-
tande obligationsköp har lett till ett ökat förtroende inom valuta-

En kundägd bank med  
stark lokal förankring 
Bank

Länsförsäkringar Bank är en kundägd bank och den ledande aktören på marknaden avseende kundnöjdhet. 
Med en stark lokal förankring över hela landet samt närhet till kunden, dels genom det lokala mötet och dels 
via konkurrenskraftiga digitala tjänster, är Länsförsäkringar Bank en av de ledande retailbankerna i Sverige.

* Källa: Macrobond

Nedgång i BNP var djup världen över. Sverige har 
dock klarat sig bra jämfört med övriga Europa.
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Inflationen ligger fortsatt på en låg nivå.
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Bostadsmarknaden i Sverige har visat motståndskraft 
och bostadspriserna steg under året.

Bostadsprisutveckling*
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Affärsvolym:  
729 Mdkr

+11%
Huvudbankskunder som också 
är  försäkringskunder

91%
Antal huvudbankskunder:  
586 000

+6%

unionen. ECB har hittills valt att lämna styrräntan oförändrad och 
istället använt andra medel att stimulera ekonomin och stabilisera 
marknaderna. Bland annat utökade ECB sitt tillgångsköpsprogram 
och förbättrade villkoren för sina långsiktiga lån till bankerna.

Även Sverige har drabbats hårt av coronapandemin, men den 
ekonomiska utvecklingen har varit bättre jämfört med flera andra 
länder i Europa. BNP var oförändrad under det första kvartalet 2020 
och nedgången under våren var mindre än befarad. Återhämtningen 
var kraftig under det andra halvåret och utvecklingen på arbets-
marknaden var bättre än väntat med stigande sysselsättning och 
minskad arbetslöshet. Riksbanken valde att använda balansräk-
ningen för att stimulera ekonomin och behöll reporäntan oförändrad. 
Tillgångsköpsprogrammet utökades under det fjärde kvartalet till 700 
 miljarder kronor och inkluderar statsobligationer, statsskuld växlar, 
säkerställda obligationer, kommunobligationer och företagspapper.

De globala börserna hade en kraftigt negativ utveckling under 
slutet av det första kvartalet på grund av coronapandemins utbrott 
och oron för dess effekter, men återhämtade sig mycket starkt 
under resten av 2020. MSCI världsindex och S&P 500-index steg med 
14 respektive 16 procent under året. Stockholmsbörsen följde 
samma trend och steg med knappt 13 procent under 2020.

Den svenska bostadsmarknaden har visat en överraskande mot-
ståndskraft och utvecklingen under 2020 var stabil med stigande 
bostadspriser över hela landet. Förväntningar om låga räntor tillsam-
mans med corona-relaterade restriktioner har lett till en ökad efter-
frågan på större bostäder samtidigt som bostadsägare inte har 
påverkats av uppsägningar i samma utsträckning som andra grupper 
i samhället. Enligt Valueguard ökade bostadspriserna sammantaget 
med 11,5 procent under 2020.

Regelverksutveckling
Utvecklingen av nya finansiella regelverk förväntas fortsätta i snabb 
takt och kommer fortsatt få en stor påverkan på bankerna.

I december 2020 beslutade riksdagen om att ändra reglerna om 
kapitaltäckning till följd av implementeringen av EUs bankpaket, de 
ändrade reglerna omfattar bland annat nya tillämpningar av bestäm-
melserna kring pelare 2-kraven. Syftet med EUs bankpaket är en 
ökad harmonisering av bestämmelserna i kapitaltäcknings- och 
 krishanteringsdirektivet.

Lagändringar avseende hantering av banker i kris väntats träda 
i kraft vid halvårsskiftet 2021. De tidigare beslutade ändringarna 
i kapitaltäckningsförordningen börjar att tillämpas från och med 

28 juni 2021 och omfattar bland annat ett minimikrav på brutto-
soliditet och krav på stabil finansiering (NSFR).

I december 2020 beslutade Finansinspektionen att förlänga risk-
viktsgolvet på 25 procent för svenska bolån med ett år. Beslutet 
 gäller från 30 december 2020 till och med 30 december 2021. 

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har utvecklat nya riktlinjer 
avseende bankernas interna riskklassificeringsmetoder. Svenska 
banker behöver anpassa sig till dessa nya regelverksförändringar, 
vilka kommer att resultera i betydande modellförändringar. De nya 
riktlinjerna ska vara implementerade senast 2021.

Under 2021 väntas ett förslag avseende hur slutförandet av Basel 
3 ska implementeras i Europa. Ursprungsförslaget som publicerades 
av Baselkommittén 2017 innebär stora förändringar för bankerna och 
innehåller bland annat ändringar i schablonmetoderna för såväl 
kredit risk och operativ risk samt införande av ett kapitalgolv på 
72,5 procent. Kapitalgolvet innebär att riskexponeringsbeloppet för 
en bank som tillämpar interna modeller totalt sett inte får vara lägre 
än 72,5 procent av det riskvägda beloppet beräknat enligt schablon-
metoden. De nya reglerna förväntas träda i kraft 2023.

Strategi och mål
Länsförsäkringar Banks strategi är att erbjuda banktjänster till läns-
försäkringsgruppens kunder och utgår från Länsförsäkringars starka 
varumärke och lokala förankring. Med de 3,9 miljoner kunder som 
finns i länsför säkringsgruppen har bankverksamheten en stor poten-
tiell kundbas. En målgrupp är de 3,2 miljoner privatkunderna, varav 
2,4 miljoner är boendeförsäkringskunder. En annan målgrupp är lant-
bruks- och småföretagskunder. Målet är att med en låg risk ha en 
fortsatt god tillväxt i volymer och lönsamhet, de mest nöjda kun-
derna samt fler kunder som har både bank och försäkring hos Läns-
försäkringar. Enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning för 
2020 är Länsförsäkringar Bank fortsatt i topp på bankmarknaden 
avseende kundnöjdhet bland privatkunder, en position som Länsför-
säkringar Bank har fått femton gånger de senaste sjutton åren. Läns-
försäkringar är även i topp avseende kundnöjdhet för företagskunder 
samt en av de ledande aktörerna avseende kundnöjdhet för bolånek-
under enligt Svenskt Kvalitetsindex 2020. Den höga kundnöjdheten 
är ett kvitto på Länsförsäkringars tydliga kundfokus och höga kvali-
tet. Genom ett heltäckande bank- och försäkringserbjudande hos 
Länsförsäkringar får kunderna en helhetslösning som skapar trygg-
het och mervärde. 
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Marknadsandelar

Inlåning, privatmarknad
Källa: SCB

Marknadspositionen inom inlåning från 
hushåll uppgick till 5,3 procent.

 Länsförsäkringar, 5,3%
 Swedbank, 19,4%
 Handelsbanken, 18,3%
 Nordea, 13,2%
 SEB, 11,8%
 SBAB, 4,4% 
 Danske Bank, 2,1%
 Övriga, 25,5%

Förvaltad fondvolym under eget varumärke
Källa: Moneymate

Länsförsäkringar har 4,1 procents marknadsandel 
av den svenska fondvolymen.

 Länsförsäkringar, 4,1% 
 Swedbank Robur, 21,0%
 Handelsbanken, 11,9%
 Nordea Fonder, 11,2%
 SEB, 10,2%
 SPP Fonder, 4,9%
 AMF Fonder, 3,1%
 Skandia, 2,0%
 Övriga, 31,7%

Bostadsutlåning
Källa: SCB

Marknadspositionen inom bostads-
utlåning uppgick till 7,1 procent.

 Länsförsäkringar, 7,1%
 Swedbank, 23,2%
 Handelsbanken, 21,8%
 SEB, 13,7%
 Nordea, 13,5%
 SBAB, 8,5% 
 Danske Bank, 3,8%
 Övriga, 8,4%

Erbjudande

Sparande
Länsförsäkringar fokuserar på att ge kunderna möjlighet till ett 
tryggt sparande. Kunderna erbjuds sparande genom olika typer av 
inlåningskonton samt genom bland annat fondsparande, investe-
ringssparkonto (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 har under de senaste åren haft en stabil 
tillväxt och ökade under 2020 med 14 procent till 136 Mdkr. Marknads-
andelen avseende hushållsinlåning uppgick till 5,3 procent och anta-
let inlåningskonton ökade med 5 procent. Investeringssparkontot 
(ISK) visade en god tillväxt under året och antalet investeringsspar-
konton uppgick vid årets slut till 403 000, en ökning med 15 procent.

Fond- och värdepapper
Fondmarknaden i Sverige fortsatte att växa under 2020. Länsförsäk-
ringar Fondförvaltning har en marknadsandel mätt i fondförmögen-
het som uppgår till 4,1 procent. Fonderbjudandet består av 38 fonder 
under eget varumärke med olika placeringsinriktning samt via ett 
fondtorg med externa fonder. Fondvolymen ökade med 10 procent 
under året till 253 Mdkr, varav förvaltad volym under eget varumärke 
uppgick till 222 Mdkr. 82 procent av Länsförsäkringars fonder som 
förvaltas under eget varumärke utvecklades bättre än sitt jämför-
else index under 2020.

Som en del av Länsförsäkringars klimatsmarta vision gjorde Läns-
försäkringar Fondförvaltning i november 2020 genomgripande för-
ändringar i fondbestämmelserna för, och förvaltningen av, fondbola-
gets tidigare fond Länsförsäkringar FossilSmart. I samband med 
förändringarna bytte fonden även namn till Länsförsäkringar Global 
Klimatindex, och i och med det startades Länsförsäkringars första 
klimatindexfond. Länsförsäkringar Global Klimatindex utesluter 
 fossila bränslen och bolag med höga utsläpp av koldioxid. Fonden 

innehåller en högre andel bolag som arbetar med att ta fram produkter 
och tjänster som minskar klimatavtrycket, såsom exempelvis förny-
elsebar energi, elfordon och solcellstillverkare än vad en traditionell, 
global indexfond gör. Fonden följer även Länsförsäkringars ordinarie 
exkluderingslista.

Utlåning 
Bankens utlåning fortsätter att växa stabilt och med bibehållen låg 
risk. Utlåningen ökade under 2020 med 11 procent till 340 Mdkr. Den 
största produkten är bostadsutlåning, vilken utgör 76 procent av 
utlåningsportföljen. Bostadsutlåningen sker till största del i Länsför-
säkringar Hypotek, som erbjuder bolån upp till 75 procent av mark-
nadsvärdet. Eventuell överstigande bolånedel erbjuds av Länsför-
säkringar Bank. Förutom bostadsutlåning erbjuds även utlåning till 
bostadsrättsföreningar och till flerbostadshus. Marknadsandelen 
inom bostadsutlåning uppgår till 7,1 procent. 

Länsförsäkringar Bank är en av de största aktörerna inom lant-
bruksutlåning i Sverige och riktar sig primärt till familjeägda lantbruk 
som är försäkringskunder hos Länsförsäkringar. Det genomsnittliga 
engagemanget inom lantbruksutlåningen är lågt och andelen botten-
lån uppgår till 96 procent. 

Wasa Kredit erbjuder leasing, avbetalning och blancolån och 
verksamheten visade en god utveckling under året. Utlåningen ökade 
med 4 procent till 25 Mdkr.

Utlåning, produktfördelad

 Bolån, 76,4%
 Lantbruksutlåning, 9,3%
 Blancolån, 2,7%
 Leasing, 2,2%
 Avbetalning, 3,2%
  Flerbostadsfastigheter, 2,4%
 Övrigt, 3,8%

Låneportföljen består främst av bostadsutlåning.
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Kundnöjdhet bank, privatkunder

Länsförsäkringar Bank är fortsatt i topp på bank-
marknaden avseende kundnöjdhet för privatkunder 
enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI 2020).
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Den totala affärsvolymen har i genomsnitt ökat  
med 12 procent de senaste fem åren. Räntenettot  
har i genomsnitt ökat med 12 procent.

 Fond
 Inlåning
 Bostadsutlåning

 Lantbruksutlåning
 Övrig utlåning

 Räntenetto, Mkr

  Kort utgivna av Länsför säkringar Bank, tusental

Antalet bankkort utgivna av Länsförsäkringar Bank 
har ökat  stadigt under de  senaste fem åren och 
uppgår nu till 732 000.
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Betalningar och bankkort
Bankkorten utvecklas kontinuerligt för att kunderna ska få trygghet 
och god service i sina betaltjänster. Under året ökade antalet bank-
kort utgivna av Länsförsäkringar Bank med 5 procent till 732 000 
och antalet kortbetalningstransaktioner uppgick till 185 miljoner. 
Betaltjänsten Swish hade en god utveckling under året. Länsförsäk-
ringar Bank, som är en av de drivande parterna i Swish-samarbetet, 
äger 10 procent av bolaget som förvaltar och utvecklar tjänsten.

Ungdomserbjudande
Länsförsäkringar Bank har ett av marknadens mest attraktiva 
ungdomserbjudanden som innefattar kort- och betalnings-
tjänst, ungdomskonto med bankkort, internet- och telefonbank 
samt digitala tjänster. De digitala tjänsterna förenklar vardagen 
och Swish är en självklarhet för att skicka och ta emot pengar 
via mobilen. Från 16 års ålder går det att välja till fler digitala 
tjänster, till exempel att göra betalningar och ansluta kortet till 
flera av Pay-tjänsterna.

Företagssegmentet
Inom företagssegmentet fortsätter inlåningen att växa och 
företagsinlåningen uppgick till 14,6 Mdkr per den 31 december 
2020. Även för betalningstjänster som ingår i företagserbjudandet 
var tillväxten god under året. Enligt Svenskt Kvalitets index 2020 
är Länsförsäkringar Bank fortsatt i topp på bankmarknaden 
avseende kundnöjdhet bland företags kunder.

82%
av Länsförsäkringars fonder 
som för valtas under eget 
varumärke utvecklades 
bättre än sitt jämförelse-
index under 2020.
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Utlåning och kreditkvalitet

Kreditgivning
Länsförsäkringar Banks utlåning sker i Sverige och i svenska kronor. 
Kreditgivning till privatpersoner och företag är välfördelad geo-
grafiskt samt med lågt genomsnittligt låneengagemang per kund. 
Kredit givningen är främst inriktad på privatpersoners bolån, små 
familjeägda lantbruk med låg risk samt finansbolagsprodukter. Utlå-
ningen sker utifrån ett enhetligt kreditregelverk och merparten av 
kredit besluten tas lokalt. I affärsmodellen mellan Länsförsäkringar 
Bank och länsförsäkringsbolagen finns starka incitament för att upp-
rätthålla en hög kreditkvalitet. Utlåningsportföljens höga kredit-
kvalitet är resultatet av den låga riskprofil, kreditregelverket i kombi-
nation med kreditberedningsprocessen samt den lokala kund- och 
marknadskännedomen. Kreditregelverket ställer höga krav på kun-
dernas återbetalningsförmåga samt säkerheternas kvalitet. Som ett 
led i kreditprocessen prövas låntagarnas återbetalningsförmåga 
genom så kallade ”kvar att leva på”-kalkyler. I kalkylerna används en 
högre ränta än den faktiska räntan. Uppföljning och kvalitetsgransk-
ning av både utlåningsportföljen och av säkerheternas värde sker på 
löpande basis. Wasa Kredit hanterar den absoluta merparten av sina 
kredit beslut genom en egen kreditprocess utan involvering från 
länsförsäkringsbolagen.

Bolån till privatpersoner
Utlåningen till allmänheten ökade under 2020 med 11 procent till 340 
Mdkr. Bostadsutlåning för privatpersoners boende utgör 76 procent 
av utlåningsportföljen. Bottenlån, det vill säga lån med en belånings-
grad upp till 75 procent, utgör 96 procent av bostadsutlåningen. 
Bostadsutlåningens säkerheter består till 74 procent av villor. Det 
genomsnittliga kreditengagemanget är lågt och uppgår till 1,4 Mkr 
per låntagare. 51 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 bostads-
utlåning uppgår till 61 procent. Marknadsvärdeanalyser utförs 
löpande av bostadsutlåningens säkerheter och en uppdatering av 
värden genomförs minst en gång varje år för villor och bostadsrätter. 

Det är av stor vikt för Länsförsäkringar Bank att upprätthålla en 
fortsatt god kreditkvalitet. Amorteringar utgör ett viktigt verktyg för 
att säkerställa att hushållen har en stabil och trygg ekonomi. Länsför-
säkringar uppmuntrar även de kunder som inte berörs av amorte-
ringskravet att amortera för att ha en sund balans i sin privatekonomi.

Utlåning till lantbruk
Lantbruksutlåningen uppgår till 32 Mdkr vilket motsvarar 9 procent 
av utlåningsportföljen och består till 96 procent av bottenlån. 
 Resterande lantbruksutlåning omfattar topplån och rörelsekrediter. 
Familje ägda lantbruk står för 98 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 är bankkoncernens finansbolag som erbjuder leasing 
och avbetalningsfinansiering, dels genom samarbetspartners inom 
bland annat fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, 

samt dels direkt till företagskunder. Wasa Kredit erbjuder också lån 
och kontokortskrediter till privatpersoner. Wasa Kredits utlånings-
volym uppgår till 25 Mdkr, vilket motsvarar 7 procent av utlånings-
portföljen. Produkterna leasing och avbetalning utgör tillsammans 
drygt 5 procent av koncernens utlåningsportfölj. Därutöver utgör
blanco-lån ytterligare knappt 3 procent av utlåningsportföljen.

Tillfälliga amorteringslättnader
Länsförsäkringar Bank har i enlighet med Finansinspektionens rikt-
linjer beviljat tillfälliga amorteringsbefrielser. Även företagskunder 
har efter individuell prövning fått amorteringslättnader eller annat 
likviditetsstöd för att hantera likviditetsproblem av tillfällig natur. 
Ansökningar om amorteringslättnader från företagskunder har 
främst avsett Wasa Kredit. Ansökningar om tillfällig amorteringsfri-
het för bolån var på låga nivåer under det fjärde kvartalet 2020. Den 
totala volymen av bolån som medgetts tillfällig amorteringsbefrielse 
med anledning av covid-19 uppgick till 14,1 Mdkr per den 31 december 
2020. Lämnad amorteringsfrihet har inte inneburit en automatisk 
förflyttning till stadie 2 vid beräkning av förväntade kreditförluster. 
Antalet inkommande ansökningar om amorteringsbefrielse i övriga 
utlåningssegment var också på låga nivåer under fjärde kvartalet 
2020. Merparten av företagskunderna som har fått lättnader har 
återgått till ordinarie amorteringsplaner.

Kreditkvalitet och kreditförluster
Den höga kreditkvaliteten i utlåningsportföljen är en konsekvens av 
att kreditgivningen sker utifrån en låg risktolerans. Länsförsäkrings-
bolagens distributionsersättning förutsätter för full ersättning från 
bankkoncernen (exklusive Wasa Kredit) att de krediter som respek-
tive bolag genererat till bankkoncernen håller god kvalitet. Om så ej 
är fallet avräknas upp till 80 procent av eventuella kreditförluster 
mot upparbetad länsförsäkringsbolagsersättningen. Denna avräk-
ning hålls separerad och beaktas när reserveringarna fastställs. Kre-
ditförlusterna i bankkoncernen är fortsatt låga och är i stort sett 
uteslutande hänförliga till Wasa Kredit. Kreditförlustnivån för Läns-
försäkringar Hypotek och Länsförsäkringar Bank uppgick under 
2020 till 0,00 respektive 0,00 procent. Sammanlagt uppgick kredit-
förlusterna under 2020 till 326 Mkr netto, vilket motsvarar en kredit-
förlustnivå på 0,09 procent. De försämrade makroekonomiska prog-
noserna till följd av covid-19 har medfört att kreditförlustreserv-
eringarna har ökat något under året. Kreditförsämrade låneford-
ringar (stadie 3) före reserveringar uppgick till 1 151 Mkr, vilket mot-
svarar en andel kreditförsämrade lånefordringar om 0,22 procent. 
Förlustreserven avseende kreditförsämrade lånefordringar uppgick 
till 405 Mkr. Reserveringsgraden för kreditförsämrade låneford-
ringar uppgick till 35,2 procent. Utöver detta innehålls 54 Mkr av 
ersättningarna till länsförsäkringsbolagen avseende kreditförsäm-
rade lånefordringar i enlighet med modellen ovan. Inklusive inne-
hållen ersättning till länsförsäkringsbolagen uppgick kreditförlustre-
serven för kreditförsämrade lånefordringar totalt till 459 Mkr. 
Reserveringsgraden för kreditförsämrade lånefordringar, inklusive 
innehållen länsförsäkringsbolagsersättning, uppgick till 39,9 procent 
och den totalt redovisade förlustreserven uppgick till 914 Mkr varav 
132 Mkr avser innehållna länsförsäkringsbolagsersättningar i enlig-
het med modellen ovan.
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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 retail-
bank med en stor bolåneverksamhet. De huvudsakliga finansierings-
källorna är därmed inlåning i Länsförsäkringar Bank och upplåning 
genom de av Länsförsäkringar Hypotek utgivna säkerställda obliga-
tionerna. De säkerställda obligationerna har högsta kreditvärde-
ringsbetyg Aaa från Moody’s och AAA/Stable från S&P Global 
Ratings. Långfristig icke säkerställd upplåning och kortfristig upp-
låning sker i Länsförsäkringar Bank. Koncernen strävar efter att upp-
rätthålla en sund balans av säkerställd och icke säkerställd upplåning 
och kapitalmarknadsupplåningen sker under ett antal olika upp-
låningsprogram. Den enskilt viktigaste finansieringskällan är den 
svenska marknaden för säkerställda obligationer där Länsförsäk-
ringar Hypotek har ett antal likvida benchmarkobligationer ute-
stående. Vid årets slut hade Länsförsäkringar Hypotek sju bench-
marklån med löptider upp till 2027 utestående. Den svenska 
marknaden för säkerställda obligationer är en av Europas största  
och mest likvida, vilket över tid säkerställer god tillgång till långfristig 
finansiering.

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 internatio-
nella marknaderna för att diversifiera och bredda investerarbasen. 
Löpande har upplåning skett genom utgivning av Euro benchmark 

covered bonds. Länsförsäkringar Bank har sedan september 2017 
emitterat tre icke säkerställda Euro benchmark-obligationer vilket är 
ett ytterligare steg i att öka diversifieringen i upplåningen och stärka 
varumärket både på den svenska och europeiska kapitalmarknaden. 
Detta etablerar Länsförsäkringar Bank som en återkommande emit-
tent även på marknaden för icke säkerställd skuld i Euro. Därutöver 
sker diversifiering genom emissioner av obligationer primärt i valu-
torna CHF, NOK, GBP och USD. De internationella marknaderna har 
primärt använts för långa löptider.

Hantering av refinansierings- och 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 refinan-
sieringsrisken. De marknadsrisker som uppstår i utlånings- respek-
tive upplåningsverksamheten hanteras genom derivatinstrument.

Inlåning
Inlåningens andel av koncernens totala finansiering uppgick till 
34 procent den 31 december 2020. Inlåningen hade en mycket  
stark utveckling under året och ökade med 14 procent, bland annat 
stärkt till följd av den goda kundtillväxten i banken.

Upplåningsverksamheten 
Upplåningsverksamheten har, efter den initiala oron i samband med 
pandemins utbrott, fungerat väl under året och efterfrågan från 
investerare har varit god.

I januari emitterade Länsförsäkringar Bank en femårig icke- 
säker ställd Euro-obligation med nominellt belopp om EUR 500  miljoner. 
Därtill har Länsförsäkringar Hypotek emitterat en svensk bench-
markobligation under året, LFH520, med förfall i september 2027. 
Den genomsnittliga återstående löptiden av den långfristiga finan-
sieringen uppgår till 3,1 år för icke säkerställda obligationer respek-
tive 3,4 år för säkerställda obligationer.

Finansieringskällor

  Säkerställda 
obligationer, 48,2%

 Inlåning, 34,2%
  Icke säkerställda 

obligationer, 10,0%

 Eget kapital, 5,0%
 Certifikat, 0,1%
 Skulder till kreditinstitut, 1,9%
 Förlagslån, 0,7%

Den största finansieringskällan i koncernen är säker-
ställda obligationer som uppgår till nära 50 procent.

Valutafördelad upplåning

 SEK, 78%
 EUR, 19%
 CHF, 2%
 NOK, 1%

Programupplåning sker främst på den svenska 
marknaden och i svenska kronor.
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Likviditet
Framförhållning och låg risktolerans kännetecknar bankens hante-
ring 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 består till 44 procent av svenska säkerställda 
obligationer, till 18 procent av placeringar hos Riksgälden och Riks-
banken, till 15 procent av svenska statspapper, till 11 procent av obli-
gationer emitterade eller garanterade av europeiska stater och mul-
tinationella utvecklingsbanker, till 6 procent av andra svenska 
obligationer med kreditbetyg AAA/Aaa, till 5 procent av nordiska 
covered bonds med AAA/Aaa-rating samt till 1 procent av övriga lik-
vida tillgångar. Drygt 3 200 Mkr av likviditetsreserven utgörs av 
gröna obligationer. Genom att utnyttja likviditetsreserven kan kon-
trakterade åtaganden mötas i cirka två år utan ny upplåning på kapi-
talmarknaden.

Likviditetstäckningsgraden (LCR) för konsoliderad situation per 
31 december 2020 uppgick till 263 procent. Stabil nettofinansierings-
kvot (NSFR) för konsoliderad situation uppgick per 31 december 
2020 till 129 procent*.

*  Beräkningen baseras på en tillämpning av regelverkskraven enligt kommande uppdatering  
av kapitaltäckningsförordningen.

Rating
Länsförsäkringar Banks långfristiga kreditbetyg är A1/Stable från 
Moody’s och A/Stable från S&P Global Ratings. De kortfristiga kre-
ditbetygen är P–1 från Moody’s och A–1 från S&P Global Ratings.

Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer har oför-
ändrade 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.

MREL
Riksgälden fastställde i december 2020 sitt årliga beslut om resolu-
tionsplaner samt minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL) 
för de institut som Riksgälden bedömer som systemviktiga, däribland 
Länsförsäkringar Bank. Riksgälden fattade även beslut om individu-
ella minimikrav för Länsförsäkringar Banks dotterbolag Länsförsäk-
ringar Hypotek och Wasa Kredit.

Arbete mot penningtvätt

Penningtvätt, finansiering av terrorism och annan ekonomisk brotts-
lighet är samtliga globala problem som medför stora utmaningar för 
samhället. Frågorna har under det senaste decenniet fått allt högre 
prioritet då brottsligheten blivit alltmer omfattande och ökat i kom-
plexitet. Begreppen är dessutom breda och omfattar flera företeelser. 
Penningtvätt syftar till att integrera illegala pengar i den legala eko-
nomin genom att föra in pengar från brottslig verksamhet i det finan-
siella systemet. Finansiering av terrorism omfattar både att lämna 
direkta bidrag till terrorism men även att samla in, tillhandahålla och 
ta emot pengar och tillgångar vars syfte är att finansiera terrorism. 
Banker och andra finansiella företag är inte fredade från denna typ  
av brott utan utnyttjas för att uppnå dessa brottsliga ändamål. 

Enligt penningtvättslagen ska finansiella företag bedöma, 
begränsa och övervaka sina risker för att bli utnyttjade för penning-
tvätt och finansiering av terrorism. De ska också aktivt arbeta med 
att identifiera och rapportera misstänkt aktivitet. Regelverket består 
av tre centrala grundpelare: riskbedömning, kundkännedom, samt 
övervakning och rapportering. Det femte penningtvättsdirektivet 

trädde i kraft i januari 2020 genom implementering i svensk lag samt 
i Finansinspektionens föreskrifter. Ändringarna medför bland annat 
att skyddet för visselblåsare stärks samt att förutsättningarna för 
att samarbeta och utbyta information mellan olika tillsynsmyndig-
heter förbättras. Därtill omfattar den nya lagen även förvaltning eller 
handel med virtuella valutor. Ett sjätte penningtvättsdirektiv är pla-
nerat för införlivning i svensk rätt. Dess huvudfokus är att skapa 
enhetliga straffrättsliga definitioner av vad bland annat penning-
tvättsbrott är och att harmonisera medlemsstaternas straffrättsliga 
lagstiftning kopplat till penningtvätt.

Länsförsäkringar Bank fortsätter att investera avseende förbätt-
ring av processer och kompetens relaterade till penningtvätt och 
kundkännedom, dels genom att effektivisera och förbättra arbetsruti-
ner dels genom att stärka organisationen med ytterligare resurser och 
personal. Som ett led i detta arbete bildades en ny enhet under 2020, 
Financial Crime Prevention (FCP), där ansvaret för att motverka finan-
siella brottslighet samlats. Chefen för enheten ingår i bank ledningen 
och rapporterar direkt till den verkställande direktören.
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Resultatkommentar Länsförsäkringar Bank

Resultat och lönsamhet
Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat minskade med 
3 procent till 1 844 (1 893) Mkr. Minskningen förklaras främst av högre 
kreditförluster med anledning av det osäkra makroekonomiska läget 
till följd av covid-19. Rörelseresultatet före kreditförluster ökade med 
3 procent till 2 169 (2 101) Mkr.

Intäkter
Räntenettot ökade med 5 procent till 4 845 (4 617) Mkr, främst till 
följd av ökade volymer. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8,5 
(9,5) procent. Nettoresultat av finansiella poster uppgick till -28 (15) 
Mkr. Det underliggande provisionsnettot, exklusive utbetalda ersätt-
ningar till länsförsäkringsbolagen, hade en fortsatt stark utveckling 
och ökade med 5 procent till 1 028 (977) Mkr. Provisionsnettot upp-
gick till –559 (–636) Mkr.

Kostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 9 procent till 2 109 (1 926) Mkr. 
Ökningen var främst hänförlig till AML-relaterade kostnader, 
IT-kostnader avseende digitalisering samt högre avskrivningar. 
K/I-talet före kreditförluster uppgick till 0,49 (0,48) och K/I-talet 
efter kreditförluster uppgick till 0,57 (0,53).

Kreditförluster
Kreditförlusterna i bankkoncernen är fortsatt låga och är i stort sett 
uteslutande hänförliga till Wasa Kredit. Sammanlagt uppgick kredit-
förlusterna under 2020 till 326 (207) Mkr netto, vilket motsvarar en 
kreditförlustnivå på 0,09 (0,06) procent. Ökningen förklaras främst 
av ökade kreditförlustreserveringar med anledning av de försämrade 
makroekonomiska prognoserna till följd av covid-19. 

Affärsvolymer
Affärsvolymerna ökade med 11 procent till 729 (656) Mdkr. Utlåningen 
ökade med 11 procent till 340 (307) Mdkr med fortsatt hög kredit-
kvalitet. Utlåningen uppgick till 55 (43) Mdkr i Länsförsäkringar Bank, 
260 (240) Mdkr i Länsförsäkringar Hypotek och 25 (24) Mdkr i Wasa 
Kredit. Inlåningen ökade med 14 procent till 136 (119) Mdkr. Fond-
volymen ökade med 10 procent till 253 (230) Mdkr.

Mkr 2020 2019

Räntenetto 4 845 4 617

Provisionsnetto -559 –636

Nettoresultat av finansiella poster -28 15

Övriga rörelseintäkter 20 31

Summa rörelseintäkter 4 278 4 027

Personalkostnader -636 –640

Övriga administrationskostnader -1 266 –1 115

Av- och nedskrivningar av materiella och 
 immateriella tillgångar -207 –171

Summa rörelsekostnader -2 109 –1 926

Resultat före kreditförluster 2 169 2 101

Kreditförluster, netto -326 –207

Rörelseresultat 1 844 1 893

Skatt -404 –454

ÅRETS RESULTAT 1 439 1 440

Mkr 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Belåningsbara statsskuldförbindelser 11 796 9 934

Utlåning till kreditinstitut 2 557 408

Utlåning till allmänheten 340 007 307 099

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 46 823 42 673

Immateriella tillgångar 1 345 1 252

Materiella tillgångar 112 89

Övriga tillgångar 6 971 19 241

SUMMA TILLGÅNGAR 409 611 380 696

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Skulder till kreditinstitut 7 403 6 565

In- och upplåning från allmänheten 136 388 119 303

Emitterade värdepapper 236 138 227 616

Efterställda skulder 2 597 2 595

Övriga skulder 7 255 6 138

Eget kapital 19 830 18 479

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 409 611 380 696

Resultaträkning Balansräkning

Länsförsäkringar Bank, koncernen
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L änsförsäkringar erbjuder pensionssparande främst inom 
tjänstepension. Genom Länsförsäkringar Fondliv erbjuds 
fondförvaltning, garantiförvaltning och riskförsäkring 
inom personriskområdet. I Länsförsäkringar Liv sker ingen 

nyteckning, bolaget förvaltar  tra ditionell livförsäkring som är teck
nad före september 2011.

Länsförsäkringar har för tredje året i rad Sveriges mest nöjda 
privat kunder inom pensionsförsäkring, bland namngivna bolag, 
enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning 2020. För fort
satt god kundnöjdhet arbetar Länsförsäkringar Fondliv kontinuerligt 
med att erbjuda enkla alternativ och större valfrihet för kunderna. 
Under 2020 lanserades 18 nya fonder, vilket innebar fler valmöjlig
heter för kunderna att kunna investera i olika kategorier, samt 
i  fonder med hållbarhetsinriktning.

Länsförsäkringar arbetar för att hela verksamheten ska präglas 
av ett aktivt hållbarhetsarbete, inte minst i form av möjligheten att 
erbjuda kunderna ansvarsfulla investeringar i sitt pensionssparande. 
Samtliga fonder granskas och utvärderas noggrant utifrån bland 
annat förvaltningsorganisation, avkastning och hållbarhet. Alla fond
bolag i fondutbudet har skrivit under FNs principer för ansvarsfulla 
investeringar (PRI). Länsförsäkringar Fondliv var ett av de första 
bolagen i branschen som införde kompletterande kriterier för att 
identifiera och främja bolag i klimatomställning mot Parisavtalets 

klimat mål. Länsförsäkringars fondutbud rankas högt inom hållbar
hetsområdet, bland annat i de stora försäkringsförmedlarnas årliga 
analyser. Länsförsäkringar hamnade på en tredje plats när Morning
star mätte andelen fonder med hög hållbarhet i Europas 100 största 
fondbolag. 

Under 2020 lanserades nio nya hållbarhetsinriktade fonder, fem 
hållbarhetsinriktade placeringsförslag samt en märkning för fonder 
med låg klimatrisk: Gröna Lövet. Kundernas intresse för hållbarhets
inriktade aktiefonder och fonder med låg klimatrisk ökar och 
utgjorde 40 procent av totalt kapital 2020. Avkastningen i Läns
försäkringars fondutbud var konkurrensmässigt stark under året. 

Per 1 januari 2020 var Länsförsäkringar åter ett valbart 
 alternativ när det gäller tjänstepension med fondförsäkring  
inom KAPKL och AKAPKL. Det innebär att över 1 miljon anställda 
inom kommuner och landsting nu kan välja Länsförsäkringar för 
sin tjänstepension. 

Marknaden
Länsförsäkringar är fortsatt ett av de marknadsledande bolagen på 
sin prioriterade marknad   fondförsäkringsmarknaden för individuell 
tjänstepension  med en marknadsandel på 20,0 (17,7) procent. Del
marknadens premieinkomst uppgick till 47 (39) Mdkr för 2020, en 
ökning med 19 procent jämfört med 2019. 

Fortsatt fokus på 
kundnöjdhet och hållbarhet
Liv- och pensionsförsäkring

Trots coronapandemin levererade Länsförsäkringars liv och pensionsverksamhet starka resultat, vilket 
 gynnande kunderna i form av god avkastning och successivt höjda återbäringsräntor. Länsförsäkringars fokus 
på hållbarhet tillgodosåg kundernas markant ökade intresse för hållbarhetsinriktade fonder under 2020. 

Marknadsandelar

Fondförsäkring, individuell tjänstepension*

 Länsförsäkringar, 20,0%
 SPP, 22,0%
 SEB, 12,4%
 Skandia, 10,8%
 Handelsbanken, 7,2%
 Movestic, 5,8%
 Swedbank Försäkring, 5,3%
 Nordea Liv, 5,2%
 Futur Pension, 4,7%
 Folksam, 3,3%
 Nordnet, 2,2%
 Övriga, 1,0%

Länsförsäkringar är forsatt en av de marknadsledande 
 bolagen på delmarknaden fondförsäkring för individuell 
tjänstepension, mätt i premie inkomst.

Hela fondförsäkringsmarknaden*

 Länsförsäkringar, 11,6%
 SPP, 15,0%
  Swedbank Försäkring, 

13,5%
 Handelsbanken, 11,3%
 Folksam, 10,9%
 SEB, 10,8%
 Skandia, 7,9%
 Nordea Liv, 7,1%
 Futur Pension, 4,3%
 Movestic, 3,3%
 AMF Pension, 2,5%
 Övriga, 1,8%

Länsförsäkringars totala marknadsandel inom fond 
försäkring, mätt i premieinkomst, uppgick till 11,6 procent  
per 31 december 2020.

Hela tjänstepensionsmarknaden*

 Länsförsäkringar, 5,3%
 Alecta, 27,4%
 Folksam, 13,7%
 Skandia, 11,1%
 AMF Pension, 8,7%
 SPP, 7,8%
 SEB, 5,5%
 Swedbank Försäkring, 4,4%
 Handelsbanken, 3,8%
 Nordea Liv, 3,1%
 Nordnet, 2,8% 
 Övriga, 6,3%

Länsförsäkringars marknadsandel på hela tjänstepensions
marknaden, mätt i premieinkomst, uppgick till 5,3 procent  
per 31 december 2020. * Källa: Svensk Försäkring
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På den totala fondförsäkringsmarknaden är Länsförsäkringar det 
tredje största bolaget med en marknadsandel på 11,6 (9,6) procent.  
På hela tjänstepensionsmarknaden, som inkluderar traditionella 
 försäkringar och depåförsäkringar, är Länsförsäkringar det sjunde 
största bolaget med en marknadsandel på 5,3 (4,6) procent. 

Länsförsäkringar Fondlivs fondförsäkring och garantiförvaltning
Fondförsäkring
Utvecklingen på de finansiella marknaderna under 2020 präglades  
av kraftigt negativ utveckling under första kvartalet men med stark 
återhämtning under andra halvåret. Denna utveckling avspeglade sig 
även för Länsförsäkringar Fondlivs fondutbud. Av totalt 159 fonder 
hade 76 procent positiv avkastning medan 24 procent hade negativ 
avkastning under 2020. Fonder med inriktning mot ny teknik och 
småbolag tillhörde kategorier med starkast utveckling medan fonder 
med inriktning mot vissa tillväxtmarknader och Europa utvecklades 
negativt.

Garantiförvaltning
Länsförsäkringar Fondliv erbjuder garantiförvaltning som är en spar
form i pensionsförsäkring för kunder som efterfrågar en garanti  
i sitt sparande och en lägsta nivå på sina framtida utbetalningar. 
Länsförsäkringar garanterar en del av kundens inbetalda för säk
rings  kapital med möjlighet till ytterligare avkastning. Placeringarna 
per 31 december 2020 bestod av 49 procent räntebärande place
ringar, 32 procent aktier och 19 procent alternativa investeringar. 

Det förvaltade kapitalet uppgick till 4,6 (4,1) Mdkr. Avkastningen 
uppgick till 5,9 (15,6) procent. Sedan starten 2012 har avkastningen 
i genomsnitt varit 4,1 procent per år. 

Länsförsäkringar Livs traditionella livförsäkring
Länsförsäkringar Liv, som är stängt för nyteckning, förvaltar tradi
tionell livförsäkring åt sina kunder fördelat på fyra bestånd; Nya Trad, 
Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad Pension. Totalt förvaltat 
kapital uppgick till 113 (114) Mdkr per 31 december 2020.

Nya Trad
Förvaltat kapital i Nya Trad uppgick till 26 (25) Mdkr. Nya Trad är en 
förvaltningsform som kunder med befintliga traditionella försäk
ringar kan välja att villkorsändra till. De nya villkoren innebär bland 
annat lägre avgifter och lägre garanterad ränta. Länsförsäkringar Liv 
kan därmed placera kapitalet i tillgångar med högre förväntad 
avkastning, vilket över tid ökar möjligheterna till högre återbäring.

Placeringarna per 31 december 2020 bestod av 51 procent 
 räntebärande placeringar, 33 procent aktier, 10 procent alternativa 

investeringar och 6 procent fastigheter. Under 2020 ökade andelen 
 alternativa investeringar medan andelen räntebärande placeringar 
minskade.

Kapitalavkastningen uppgick till 5,4 (14,9) procent. Återbärings
räntan var 3 (4) procent per 31 december 2020. Återbäringsräntan 
sänktes från 4 till 0 procent per 1 april 2020 som en konsekvens av 
oron på de finansiella marknaderna till följd av coronapandemin. Per 
1 oktober 2020 höjdes återbäringsräntan från 0 till 2 procent och per 
1 december 2020 till 3 procent. Sedan starten 2013 har återbärings
räntan i genomsnitt varit 6,4 procent per år.

Gamla Trad
Förvaltat kapital i Gamla Trad uppgick till 76 (78) Mdkr. Risktagandet 
i placeringsportföljen i Gamla Trad syftar i första hand till att säker
ställa att garanterade åtaganden kan infrias även vid en negativ 
marknadsutveckling. Samtidigt tas en balanserad risk i syfte att 
möjlig göra en rimlig avkastning på kundernas sparade kapital. 

Placeringarna per 31 december 2020 bestod av 80 procent ränte
bärande placeringar, 8 procent alternativa investeringar, 6 procent 
fastigheter, och 6 procent aktier. Under 2020 minskade andelen 
ränte bärande medan andelen alternativa investeringar och fastig
heter ökade.

Kapitalavkastningen uppgick till 3,4 (6,9) procent. Återbärings
räntan var 2 (3) procent per 31 december 2020. Återbäringsräntan 
sänktes från 3 till 0 procent per 1 april 2020 som en konsekvens av 
oron på de finansiella marknaderna till följd av coronapandemin.  
Per 1 oktober 2020 höjdes återbäringsräntan till 2 procent.

Nya Världen 
Förvaltat kapital i Nya Världen uppgick till 9 (10) Mdkr. Nya Världen är 
en traditionell försäkring där kunderna tar del av värdeförändringar 
på aktiemarknaden och samtidigt är garanterade att över tid få till
baka minst de premier som betalats in, efter avdrag för driftskost
nader och avkastningsskatt. Placeringarna per 31 december 2020 
bestod av 70 procent aktier och 30 procent räntebärande placeringar.

Kapitalavkastningen uppgick till 6,5 (17,6) procent.

Försäkrad Pension
Förvaltat kapital i Försäkrad Pension uppgick till 0,9 (1,2) Mdkr. 
 Sparandet består av en obligationsdel och en derivatdel. Fördel
ningen beror på återstående tid till pension och därmed är avkast
ningen individuell. Från och med 2018 har kunder med Försäkrad 
Pension erbjudits att flytta till Nya Trad. Erbjudandet har mottagits 
positivt och kunder med över 1,1 Mdkr i försäkringskapital har valt  
att flytta sina försäkringar till Nya Trad.

Länsförsäkringar Fondliv
erbjuder fondförsäkring och garantiförvaltning

Länsförsäkringar Liv 
förvaltar traditionell livförsäkring enligt ömsesidiga principer*

Fondförsäkring Garantiförvaltning Nya Trad Gamla Trad Nya Världen

Avkastning Beroende på kundens fondval 5,9% 5,4%, återbäringsränta 3%** 3,4%, återbäringsränta 2%** 6,5%

Portföljens storlek 166 Mdkr 5 Mdkr 26 Mdkr 76 Mdkr 9 Mdkr

Portföljfördelning Beroende på kundens fondval 49% räntebärande 
32% aktier 
19% alternativa

51% räntebärande 
33% aktier 
10% alternativa 
6% fastigheter

80% räntebärande 
6% aktier 
8% alternativa
6% fastigheter

30% räntebärande 
70% aktier

Konsolidering 100% 116% 113% 100%

* Bolaget konsolideras inte i Länsförsäkringar AB och alla över och underskott tillfaller kunderna.
** Återbäringsräntan höjdes till 5% i Nya Trad och 3% i Gamla Trad per 1 februari 2021.
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Resultatkommentar Länsförsäkringar Fondliv

Resultat och lönsamhet
Länsförsäkringar Fondlivs resultat uppgick till 705 (749) Mkr. Netto
inflöde av premie och kapital från befintliga och nya kunder ökade  
till 4 618 (2 134) Mkr. Det förvaltade kapitalet ökade med 8  procent  
till 171 (159) Mdkr per 31 december 2020, främst till följd av positiv 
avkastning under andra halvåret, samt starkt nettoinflöde i den 
under liggande affären.

Den totala premieinkomsten ökade med 29 procent till 12 228 
(9 478) Mkr, varav inflyttat kapital 3 758 (1 510) Mkr. Premieinkomsten 
efter avgiven återförsäkring för försäkringsrisk ökade till 262 (204) 
Mkr. Provisions och avgiftsintäkterna ökade till 1 809 (1 779) Mkr till 
följd av ett högre förvaltat kapital och starkt premieinflöde under 
2020. Driftskostnaderna ökade till 1 212 (1 141) Mkr, främst på grund 
av ökade distributions och administrationskostnader. Ökade 
administrations kostnader berodde till stor del på utökade IT 
kostnader för utveckling, samt personalförstärkning.

Coronapandemins effekter på Länsförsäkringar Fondlivs resultat 
var relativt begränsade under 2020, framförallt då börsmarknaderna 
återhämtade sig starkt efter fallet under första kvartalet. Beroende 
på pandemins utveckling kan tillväxten komma att påverkas negativt 
på grund av minskad ekonomisk aktivitet och ökad arbetslöshet.

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 
2020 uppgick till 144 (137) procent. Kapitalbasen stärktes under året 
till följd av positiv värdeutveckling, uppdaterade antaganden för 
framtida kassaflöden samt förändrad ersättningsmodell med läns
försäkringsbolagen. Samtidigt påverkades kapitalbasen negativt av 
planerad utdelning avseende verksamhetsåret 2020 om 1 200 Mkr till 
Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringar Fondliv har en stark kapital
situation och bedöms ha goda förutsättningar att hantera ytterligare 
effekter som pandemin kan medföra.

Mkr 2020 2019

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 262 204

Avgifter från finansiella avtal 811 794

Kapitalavkastning netto 7 336 30 965

Försäkringsersättningar –128 –85

Förändring i försäkringstekniska avsättningar –7 359 –30 984

Driftskostnader –1 212 –1 141

Andra tekniska intäkter och kostnader 1 125 1 098

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 839 851

Icketekniska intäkter/kostnader 3 0

Resultat före skatt 839 851

Skatt 135 –102

ÅRETS RESULTAT 705 749

Mkr 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 262 239

Andra finansiella placeringstillgångar 6 581 5 465

Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren  
bär placeringsrisken 165 919 154 563

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
 avsättningar 45 64

Fordringar 1 739 778

Andra tillgångar 413 769

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 697 1 459

SUMMA TILLGÅNGAR 176 655 163 338

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 3 886 3 182

Försäkringstekniska avsättningar 2 704 3 445

Försäkringsåtaganden för vilka försäkringstagaren  
bär risken 168 735 155 950

Avsättningar 27 16

Depåer från återförsäkrare 45 64

Skulder 1 213 648

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46 33

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 176 655 163 338

Resultaträkning Balansräkning

Länsförsäkringar Fondliv
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Resultatkommentar Länsförsäkringar Liv

Resultat och lönsamhet
Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till 1 586 (5 567) Mkr. Kapital
avkastningen under 2020 påverkades av osäkerheten på de finan
siella marknaderna till följd av coronapandemin. Börsmarknaderna 
präglades av kraftigt negativ utveckling under första kvartalet men 
med stark återhämtning under resten av året, vilket resulterade 
i positiv kapitalavkastning i samtliga portföljer vid årets slut. Alla till
gångsslag bidrog till positiv kapitalavkastning, men framför allt aktier 
och alternativa investeringar. Totalt uppgick kapitalavkastningen till 
4,1 (9,9) Mdkr. Därav uppgick Nya Världens kapitalavkastning till 
0,5 Mdkr, vilket inte påverkade resultatet utan tillfördes försäkrings
tagarna direkt.

Länsförsäkringar Liv arbetar aktivt för att stärka bolagets balans
räkning och kapitalsituation i syfte att förbättra förutsättningarna 
för att bibehålla den långsiktiga investeringsstrategin. Bestående 
låga räntor och osäkra ekonomiska utsikter i omvärlden innebär dock 
framtida utmaningar och höga krav på bolagets riskhantering. För att 
säkerhetsställa buffertar för framtida utbetalningar anpassades 
återbäringsräntan till pandemins utveckling under 2020. Den pre
mierabatt som infördes på riskförsäkringar i juli 2019 förlängdes till 
30 september 2020 för att ge kunderna bättre förutsättningar att 
behålla sina försäkringar.

Resultatet påverkades negativt av att svenska långa marknads
räntor föll under året, vilket resulterade i minskad diskonterings
ränta för skulden. Förändringar i marknadsräntor påverkar resultatet 
i Länsförsäkringar Liv eftersom framtida åtaganden diskonteras med 

marknadsräntan. Bolaget skyddar sig dock i stor utsträckning mot 
resultateffekten som uppstår av ränteförändringar genom att till
gångar och skulder matchas mot varandra. Förutom fallande mark
nadsräntor påverkades diskonteringen av skulder för löptider över 
10 år negativt av att den långsiktiga jämviktsräntan (UFR) sänktes 
med 0,15 procentenheter till 3,75 procent. Under året minskade den 
försäkringstekniska avsättningen med 1,7 (0,7) Mdkr. Driftskost
naderna ökade till 438 (430) Mkr på grund av avskrivning av för
utbetalda anskaffningskostnader. Administrationskostnaderna 
minskade med 12 procent till 309 (350) Mkr.

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 2020 
uppgick till 195 (211) procent. Minskningen av kapitalkvoten berodde 
främst på att kapitalkravet ökade under året, framför allt på grund  
av en uppdatering av den interna kapitalmodellen. Konsoliderings
graden per 31 december 2020 uppgick till 116* (112) procent i Nya Trad 
och 113* (131) procent i Gamla Trad. Länsförsäkringar Liv har en stark 
kapitalsituation och bedöms ha goda förutsättningar att hantera 
ytterligare effekter som pandemin kan medföra.

* Enligt uppdaterad konsolideringspolicy från 20200331.

Mkr 2020 2019

Premieinkomst, netto 1 191 1 539

Kapitalavkastning, netto 4 099 9 949

Försäkringsersättningar –4 877 –4 928

Förändring i försäkringstekniska avsättningar 1 992 –296

Återbäring och rabatter 348 224

Driftskostnader –438 –430

Övriga tekniska intäkter och kostnader 14 4

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 1 633 5 614

Icketekniska poster – –

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 633 5 614

Periodiseringsfond 45 50

Skatt –92 –97

Årets resultat 1 586 5 567

Övrigt totalresultat – –

ÅRETS TOTALRESULTAT 1 586 5 567

Mkr 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar 111 031 115 979

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
 avsättningar 0 0

Fordringar 1 135 2 730

Andra tillgångar 4 889 3 634 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 53

SUMMA TILLGÅNGAR 117 056 122 396

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 28 518 27 974

Obeskattade reserver 246 291

Försäkringstekniska avsättningar 82 949 85 018

Avsättningar för andra risker och kostnader 32 32

Depåer från återförsäkrare 0 0

Skulder 5 109 8 902

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 202 179

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 117 056 122 396

Resultaträkning Balansräkning

Länsförsäkringar Liv
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L änsförsäkringar Fastighetsförmedling är en av marknadens största 
aktörer och Sveriges snabbast växande mäklarkedja och hade för 
femte året i rad de mest nöjda kunderna enligt Svenskt Kvalitets
index kundnöjdhetsmätning 2020 inom fastighetsmäklarbranschen. 

Fastighetsförmedlingen är en integrerad del av det lokala länsförsäkrings
bolagets helhetserbjudande med målet att erbjuda mer än bara förmedling 
och försäljning av bostäder. Verksamheten bedrivs i franchiseform där det 
lokala länsförsäkringsbolaget är franchise givare för den lokala bobutiken. 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har 181 bobutiker runt om i landet. Det 
innebär även att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling skiljer sig från andra 
riks täckande fastighetsmäklarkedjor genom att alltid vara lokalt förankrat.

Under 2020 förmedlade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling totalt 
26 304 (23 491) objekt, en ökning med 12 procent. Antalet förmedlade bostads
rätter ökade med 14 procent till 14 720 (12 916) bostadsrätter, och antalet för
medlade småhus ökade med 8 procent till 10 288 (9 530) småhus. Provisions
intäkterna ökade med 19 procent till 1 223 (1 026) Mkr. Det sammanlagda 
försäljningsvärdet under 2020 uppgick till 63,4 (52,4) Mdkr. Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedlings marknadsandel för förmedlade småhus* uppgick till 
12,9 procent per 31 juli 2020. Marknadsandelen för förmedlade bostadsrätter* 
uppgick till 11,5 procent per 31 december 2020.

Fastighetsförmedlingen  
med mest nöjda kunder
Fastighetsförmedling

Länsförsäkringar kan genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 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.

Marknadsandelar och antal förmedlade småhus per 31 juli 2020*
Källa: Värderingsdata

 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, 12,9% (9 712)

 Fastighetsbyrån, 25,5% (19 168)

 Svensk Fastighetsförmedling, 14,6% (10 981)

 Mäklarhuset, 5,1% (3 849)

 Bjurfors, 4,5% (3 377)

 Skandiamäklarna, 4,5% (3 365)

 HusmanHagberg, 3,5% (2 615)

 ERA, 1,3% (983)

 Mäklarringen, 1,2% (875)

 Hemverket, 0,7% (547)

 Övriga mäklare och privat, 26,2% (19 594)

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är tredje största mäklargrupp mätt i förmedlade småhus*. 

*   Statistiken för marknadsandelar gällande småhus baseras på Värderingsdatas sammanställning  
av lagfarter (rullande 12 månader per 31 juli 2020). Motsvarande siffror för bostadsrätter baseras 
på borttagna bostadsrättsobjekt på Hemnet (rullande 12 månader per 31 december 2020).

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings  
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 Totalt värde, Mdkr   Antal förmedlade bostäder, 
tusental

Antalet förmedlade bostäder ökade med 12 procent under 2020.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings 
marknadsandel förmedlade bostadsrätter*
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Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast 
växande mäklarkedja.
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Länsförsäkringsgruppen  
i siffror

Innehåll
52 Länsförsäkringsgruppen, sakförsäkring

54 LF Norrbotten 

54 Länsförsäkringar Västerbotten 

54 Länsförsäkringar Jämtland 

55 Länsförsäkringar Västernorrland 

55 Länsförsäkringar Gävleborg 

55 Dalarnas Försäkringsbolag 

56 Länsförsäkringar Värmland 

56 Länsförsäkringar Uppsala 

56 Länsförsäkringar Bergslagen 

57 Länsförsäkringar Stockholm 

57 Länsförsäkringar Södermanland 

57 Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 

58 Länsförsäkringar Skaraborg 

58 Länsförsäkringar Östgöta 

58 Länsförsäkringar Älvsborg 

59 Länsförsäkringar Gotland 

59 Länsförsäkringar Jönköping 

59 Länsförsäkringar Halland 

60 Länsförsäkring Kronoberg 

60 Länsförsäkringar Kalmar län 

60 Länsförsäkringar Blekinge 

61 Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 

61 Länsförsäkringar Skåne 

På följande sidor presenteras först 
länsförsäkringsgruppens samlade 
resultat inom sak försäkring. Därefter 
redovisas nyckeltal för vart och ett  
av de 23 länsförsäkringsbolagen.
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Länsförsäkringsgruppen 2020

SAKFÖRSÄKRING, Mkr

Resultat efter avgiven återförsäkring 2020                            

Premieintäkt 481 978 480 487 543 1 411 661 819 1 358 2 149 647 1 709 811 1 561 1 322 248 1 260 835 593 865 391 565 2 443 6 781 29 397 29 397

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 30 17 12 7 3 4 3 8 3 5 27 168 3 21 77 0 4 36 1 4 1 2 145 8 622 622

Försäkringsersättningar –343 –704 –370 –399 –362 –1 090 –402 –589 –995 –1 611 –542 –1 275 –580 –1 019 –892 –171 –840 –605 –451 –545 –269 –431 –1 911 –5 148 –21 574 –21 574

Driftskostnader –85 –157 –104 –98 –123 –225 –115 –131 –219 –440 –110 –359 –149 –273 –231 –56 –187 –169 –171 –169 –65 –95 –439 –1 349 –5 457 –5 457

Övriga intäkter/kostnader –2 –6 –3 –3 –3 –7 –4 –5 –7 –8 –4 –8 –4 –5 –7 –2 –7 –4 –7 –5 –2 –3 –13 4 –114 –114

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före 
återbäring och rabatter 80 127 15 –7 57 93 143 102 140 95 19 236 80 285 270 19 231 93 29 151 55 38 225 296 2 873 2 873

Återbäring och rabatter –19 –91 – – – –292 –65 – – – –100 –169 –100 –250 –149 – –124 –95 –120 –109 –50 –100 – – –1 832 –1 832

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 62 36 15 –7 57 –198 78 102 140 95 –81 67 –20 35 121 19 107 –2 –91 42 5 –62 225 296 1 041 1 041

Total kapitalavkastning 97 255 241 88 105 649 315 367 554 357 297 1 216 540 521 1 008 79 357 370 324 270 88 252 925 195 6 950 6 950

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen –30 –17 –12 –7 –3 –4 –3 –8 –3 –5 -27 –168 –3 –21 –77 0 –4 –36 –1 –4 –1 –2 –145 –9 –589 –589

Övriga intäkter/kostnader –3 4 –12 0 0 3 4 8 12 1 –7 –8 –1 14 –4 1 –7 –7 –8 2 2 0 15 –159 –150 2 253

Rörelseresultat 125 279 233 74 160 449 394 468 703 448 183 1 107 516 549 1 048 100 453 325 224 310 95 187 1 020 323 7 252 9 655

Balansräkning 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar

Aktier i Länsförsäkringar AB 429 1 149 776 909 1 010 2 068 691 1 442 1 683 2 757 1 104 2 051 918 2 251 1 973 268 1 612 1 119 694 1 021 416 1 078 2 964 – – –

Övriga aktier och andelar 818 2 531 1 736 358 611 4 500 1 538 1 986 4 357 1 788 2 703 5 921 1 665 3 961 6 269 736 2 708 1 239 1 765 2 522 1 085 1 609 5 633 2 801 60 842 63 273

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 344 1 245 739 827 875 1 626 829 1 337 1 382 2 501 917 1 340 905 2 292 2 000 453 1 479 775 634 727 522 773 1 662 5 875 32 055 82 569

Övriga placeringstillgångar 209 460 105 60 5 297 288 9 360 388 33 1 594 568 1 698 313 58 524 1 492 257 419 106 371 2 493 15 806 37 096 18 849

Summa placeringstillgångar 1 800 5 385 3 356 2 155 2 501 8 491 3 345 4 773 7 782 7 434 4 756 10 906 4 056 10 201 10 555 1 516 6 324 4 625 3 349 4 688 2 129 3 831 12 752 24 841 129 993 164 692

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar 1 238 277 237 278 363 461 277 291 366 330 248 314 256 477 358 151 296 211 173 272 215 243 744 10 512 10 512 10 557

Fordringar och andra tillgångar 204 380 264 266 391 620 275 380 633 874 307 520 337 659 566 100 698 309 240 327 176 255 993 6 456 16 229 539 971

Kassa och bank 227 110 60 42 66 195 186 89 614 150 55 189 161 238 141 127 321 112 41 210 80 295 463 1 164 5 335 6 392

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 60 30 13 26 122 27 37 27 49 33 163 35 41 34 43 28 120 10 26 8 16 206 503 1 664 3 789

Summa tillgångar 3 476 6 211 3 947 2 753 3 347 9 888 4 110 5 570 9 422 8 836 5 399 12 091 4 845 11 615 11 654 1 937 7 668 5 377 3 813 5 524 2 608 4 639 15 160 43 116 163 733 725 400

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 1 097 3 387 2 209 1 235 1 487 5 617 2 131 3 007 5 508 4 379 3 131 7 306 2 329 6 747 7 517 1 142 4 266 2 893 2 099 3 176 1 315 2 667 7 427 21 200 82 590 85 258

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven 
 återförsäkring) 2 137 2 152 1 367 1 348 1 554 3 526 1 538 2 047 3 001 3 499 1 731 3 586 1 995 3 669 3 100 624 2 686 1 946 1 380 1 834 1 075 1 585 5 448 16 910 61 664 64 367

Andra avsättningar och skulder 234 527 296 168 288 588 350 420 733 889 522 1 120 490 1 143 991 164 683 500 317 497 209 374 2 183 3 443 16 609 570 017

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 144 75 3 18 157 91 96 180 70 15 80 31 56 47 7 32 38 17 17 9 14 102 1 564 2 870 5 758

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 476 6 211 3 947 2 753 3 347 9 888 4 110 5 570 9 422 8 836 5 399 12 091 4 845 11 615 11 654 1 937 7 668 5 377 3 813 5 524 2 608 4 639 15 160 43 116 163 733 725 400

Konsolideringskapital 1 221 3 763 2 437 1 274 1 633 6 006 2 393 3 298 6 079 4 884 3 423 8 087 2 632 7 586 8 106 1 250 4 689 3 215 2 294 3 536 1 463 2 905 8 716 21 620 91 311 –

Konsolideringsgrad 259 374 493 260 293 416 355 403 442 223 521 462 318 478 597 492 361 375 378 400 361 504 349 302 302 –
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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsför-
säkringsbolag samt det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Läns-
försäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern. Huvuddelen 
av sakförsäkringsaffären inom gruppen tecknas av länsförsäkrings-
bolagen. Den affär som bedrivs inom Länsförsäkringar ABs sak-
försäkringskoncern är personriskförsäkring, djurförsäkring, avgiven  

och mottagen återförsäkring samt viss transport-, ansvars-, egen-
doms- och motorförsäkring. Resultatet av länsförsäkringsgruppens 
sak försäkringsverksamhet är summan av resultaten i de 23 länsför-
säkringsbolagen och sakförsäkringsverksamheten inom Länsför-
säkringar AB-koncernen. Även resultatet för moderbolaget Läns-
försäkringar AB ingår. Innehavet och värdeförändringen av 
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SAKFÖRSÄKRING, Mkr

Resultat efter avgiven återförsäkring 2020                            

Premieintäkt 481 978 480 487 543 1 411 661 819 1 358 2 149 647 1 709 811 1 561 1 322 248 1 260 835 593 865 391 565 2 443 6 781 29 397 29 397

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 30 17 12 7 3 4 3 8 3 5 27 168 3 21 77 0 4 36 1 4 1 2 145 8 622 622

Försäkringsersättningar –343 –704 –370 –399 –362 –1 090 –402 –589 –995 –1 611 –542 –1 275 –580 –1 019 –892 –171 –840 –605 –451 –545 –269 –431 –1 911 –5 148 –21 574 –21 574

Driftskostnader –85 –157 –104 –98 –123 –225 –115 –131 –219 –440 –110 –359 –149 –273 –231 –56 –187 –169 –171 –169 –65 –95 –439 –1 349 –5 457 –5 457

Övriga intäkter/kostnader –2 –6 –3 –3 –3 –7 –4 –5 –7 –8 –4 –8 –4 –5 –7 –2 –7 –4 –7 –5 –2 –3 –13 4 –114 –114

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före 
återbäring och rabatter 80 127 15 –7 57 93 143 102 140 95 19 236 80 285 270 19 231 93 29 151 55 38 225 296 2 873 2 873

Återbäring och rabatter –19 –91 – – – –292 –65 – – – –100 –169 –100 –250 –149 – –124 –95 –120 –109 –50 –100 – – –1 832 –1 832

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 62 36 15 –7 57 –198 78 102 140 95 –81 67 –20 35 121 19 107 –2 –91 42 5 –62 225 296 1 041 1 041

Total kapitalavkastning 97 255 241 88 105 649 315 367 554 357 297 1 216 540 521 1 008 79 357 370 324 270 88 252 925 195 6 950 6 950

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen –30 –17 –12 –7 –3 –4 –3 –8 –3 –5 -27 –168 –3 –21 –77 0 –4 –36 –1 –4 –1 –2 –145 –9 –589 –589

Övriga intäkter/kostnader –3 4 –12 0 0 3 4 8 12 1 –7 –8 –1 14 –4 1 –7 –7 –8 2 2 0 15 –159 –150 2 253

Rörelseresultat 125 279 233 74 160 449 394 468 703 448 183 1 107 516 549 1 048 100 453 325 224 310 95 187 1 020 323 7 252 9 655

Balansräkning 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar

Aktier i Länsförsäkringar AB 429 1 149 776 909 1 010 2 068 691 1 442 1 683 2 757 1 104 2 051 918 2 251 1 973 268 1 612 1 119 694 1 021 416 1 078 2 964 – – –

Övriga aktier och andelar 818 2 531 1 736 358 611 4 500 1 538 1 986 4 357 1 788 2 703 5 921 1 665 3 961 6 269 736 2 708 1 239 1 765 2 522 1 085 1 609 5 633 2 801 60 842 63 273

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 344 1 245 739 827 875 1 626 829 1 337 1 382 2 501 917 1 340 905 2 292 2 000 453 1 479 775 634 727 522 773 1 662 5 875 32 055 82 569

Övriga placeringstillgångar 209 460 105 60 5 297 288 9 360 388 33 1 594 568 1 698 313 58 524 1 492 257 419 106 371 2 493 15 806 37 096 18 849

Summa placeringstillgångar 1 800 5 385 3 356 2 155 2 501 8 491 3 345 4 773 7 782 7 434 4 756 10 906 4 056 10 201 10 555 1 516 6 324 4 625 3 349 4 688 2 129 3 831 12 752 24 841 129 993 164 692

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska 
avsättningar 1 238 277 237 278 363 461 277 291 366 330 248 314 256 477 358 151 296 211 173 272 215 243 744 10 512 10 512 10 557

Fordringar och andra tillgångar 204 380 264 266 391 620 275 380 633 874 307 520 337 659 566 100 698 309 240 327 176 255 993 6 456 16 229 539 971

Kassa och bank 227 110 60 42 66 195 186 89 614 150 55 189 161 238 141 127 321 112 41 210 80 295 463 1 164 5 335 6 392

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 60 30 13 26 122 27 37 27 49 33 163 35 41 34 43 28 120 10 26 8 16 206 503 1 664 3 789

Summa tillgångar 3 476 6 211 3 947 2 753 3 347 9 888 4 110 5 570 9 422 8 836 5 399 12 091 4 845 11 615 11 654 1 937 7 668 5 377 3 813 5 524 2 608 4 639 15 160 43 116 163 733 725 400

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 1 097 3 387 2 209 1 235 1 487 5 617 2 131 3 007 5 508 4 379 3 131 7 306 2 329 6 747 7 517 1 142 4 266 2 893 2 099 3 176 1 315 2 667 7 427 21 200 82 590 85 258

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven 
 återförsäkring) 2 137 2 152 1 367 1 348 1 554 3 526 1 538 2 047 3 001 3 499 1 731 3 586 1 995 3 669 3 100 624 2 686 1 946 1 380 1 834 1 075 1 585 5 448 16 910 61 664 64 367

Andra avsättningar och skulder 234 527 296 168 288 588 350 420 733 889 522 1 120 490 1 143 991 164 683 500 317 497 209 374 2 183 3 443 16 609 570 017

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 144 75 3 18 157 91 96 180 70 15 80 31 56 47 7 32 38 17 17 9 14 102 1 564 2 870 5 758

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 3 476 6 211 3 947 2 753 3 347 9 888 4 110 5 570 9 422 8 836 5 399 12 091 4 845 11 615 11 654 1 937 7 668 5 377 3 813 5 524 2 608 4 639 15 160 43 116 163 733 725 400

Konsolideringskapital 1 221 3 763 2 437 1 274 1 633 6 006 2 393 3 298 6 079 4 884 3 423 8 087 2 632 7 586 8 106 1 250 4 689 3 215 2 294 3 536 1 463 2 905 8 716 21 620 91 311 –

Konsolideringsgrad 259 374 493 260 293 416 355 403 442 223 521 462 318 478 597 492 361 375 378 400 361 504 349 302 302 –
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Länsförsäkringar AB-aktien samt mellanhavanden mellan läns-
försäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen har 
 eliminerats. De 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar 
AB-koncernen tillämpar godkända internationella redovisnings-
standarder (IFRS).
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Länsförsäkringar 
 Västerbotten

Länsförsäkringar 
 Jämtland

Vd: Anders Långström
Styrelseordförande: Nina Wikstedt

Vd: Göran Karmehag
Styrelseordförande: Maria Wallin Wållberg

Vd: Tomas Eriksson
Styrelseordförande: Karin Mattsson

LF  
Norrbotten

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 144 170

Balansomslutning, Mkr 3 476 2 306

Kapitalkvot, % 199 229

Antal anställda 87 84

Antal kontor 4 4

Bank

Inlåning, Mkr 1 324 1 207

Utlåning, Mkr 343 322

Bostadsutlåning, Mkr 3 468 3 272

Förvaltad fondvolym, Mkr 449 393

Antal kunder 11 800 11 600

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 74 73

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 306 2 259

Antal kunder 16 100 16 400

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 481 443

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 80 35

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 19 17

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 89 99

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 5 10

Antal kunder 67 900 67 200

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 370 685

Balansomslutning, Mkr 6 211 5 822

Kapitalkvot, % 237 252

Antal anställda 205 197

Antal kontor 3 3

Bank

Inlåning, Mkr 5 589 4 858

Utlåning, Mkr 1 537 1 494

Bostadsutlåning, Mkr 9 756 8 964

Förvaltad fondvolym, Mkr 2 947 2 688

Antal kunder 37 400 35 700

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 175 170

Totalt försäkringskapital, Mkr 5 077 4 924

Antal kunder 29 600 29 900

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 978 914

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 127 122

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 91 81

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 88 89

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 4 13

Antal kunder 129 600 128 100

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 233 414

Balansomslutning, Mkr 3 947 3 719

Kapitalkvot, % 202 214

Antal anställda 127 117

Antal kontor 3 3

Bank

Inlåning, Mkr 2 537 2 283

Utlåning, Mkr 1 239 1 211

Bostadsutlåning, Mkr 4 401 4 151

Förvaltad fondvolym, Mkr 786 709

Antal kunder 17 900 17 600

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 72 83

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 630 2 600

Antal kunder 17 000 17 200

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 480 461

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 15 9

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr – 40

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 99 102

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 8 16

Antal kunder 60 000 59 400
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Länsförsäkringar 
 Västernorrland

Länsförsäkringar 
 Gävleborg

Dalarnas 
 Försäkringsbolag

Vd: Mikael Bergström
Styrelseordförande: Stig Högberg

Vd: Per-Ove Bäckström
Styrelseordförande: Jonas Olsson

Vd: Anders Grånäs
Styrelseordförande: Maria Engholm

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 741 803

Balansomslutning, Mkr 9 888 9 340

Kapitalkvot, % 185 190

Antal anställda 349 320

Antal kontor 7 7

Bank

Inlåning, Mkr 7 620 6 730

Utlåning, Mkr 1 748 1 634

Bostadsutlåning, Mkr 11 025 10 353

Förvaltad fondvolym, Mkr 3 964 3 525

Antal kunder 54 400 53 000

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 334 310

Totalt försäkringskapital, Mkr 8 806 8 524

Antal kunder 44 300 44 600

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 1 411 1 353

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 93 –50

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 292 175

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 93 105

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 9 13

Antal kunder 157 000 156 600

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 160 216

Balansomslutning, Mkr 3 347 3 346

Kapitalkvot, % 230 229

Antal anställda 150 154

Antal kontor 6 6

Bank

Inlåning, Mkr 3 377 3 077

Utlåning, Mkr 679 679

Bostadsutlåning, Mkr 6 866 6 525

Förvaltad fondvolym, Mkr 1 287 1 173

Antal kunder 27 700 27 700

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 117 105

Totalt försäkringskapital, Mkr 4 129 4 051

Antal kunder 27 000 27 400

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 543 517

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 57 –22

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 90 106

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 5 11

Antal kunder 83 500 84 000

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 74 121

Balansomslutning, Mkr 2 753 2 545

Kapitalkvot, % 171 172

Antal anställda 120 120

Antal kontor 5 5

Bank

Inlåning, Mkr 2 314 2 030

Utlåning, Mkr 706 634

Bostadsutlåning, Mkr 3 802 3 508

Förvaltad fondvolym, Mkr 1 328 1 189

Antal kunder 26 100 26 000

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 97 95

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 902 3 950

Antal kunder 22 400 22 800

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 487 479

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr –7 –23

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 102 107

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 5 8

Antal kunder 70 800 71 800
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Länsförsäkringar 
 Värmland

Länsförsäkringar  
Uppsala

Länsförsäkringar 
 Bergslagen

Vd: Ulrika Obstfelder Petersson
Styrelseordförande: Eva Julin Dombrowe

Vd: Ulrica Hedman
Styrelseordförande: Bengt-Erik Jansson

Vd: Mikael Sundquist
Styrelseordförande: Ann-Christin Norrström

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 459 403

Balansomslutning, Mkr 4 110 3 644

Kapitalkvot, % 194 194

Antal anställda 116 114

Antal kontor 4 4

Bank

Inlåning, Mkr 2 354 2 025

Utlåning, Mkr 934 856

Bostadsutlåning, Mkr 4 811 4 175

Förvaltad fondvolym, Mkr 820 693

Antal kunder 18 100 17 000

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 105 107

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 447 3 404

Antal kunder 22 500 22 600

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 661 638

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 143 13

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 65 –

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 78 99

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 10 14

Antal kunder 93 500 93 900

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 468 557

Balansomslutning, Mkr 5 570 5 158

Kapitalkvot, % 207 205

Antal anställda 195 190

Antal kontor 5 5

Bank

Inlåning, Mkr 5 365 4 740

Utlåning, Mkr 1 937 1 766

Bostadsutlåning, Mkr 12 710 11 552

Förvaltad fondvolym, Mkr 1 921 1 723

Antal kunder 38 200 36 900

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 232 238

Totalt försäkringskapital, Mkr 8 085 8 026

Antal kunder 45 400 45 700

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 819 821

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 102 60

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 88 94

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 8 13

Antal kunder 116 600 117 200

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 703 1 221

Balansomslutning, Mkr 9 422 8 919

Kapitalkvot, % 207 205

Antal anställda 338 290

Antal kontor 6 6

Bank

Inlåning, Mkr 9 001 8 084

Utlåning, Mkr 3 641 3 739

Bostadsutlåning, Mkr 17 981 16 689

Förvaltad fondvolym, Mkr 3 632 3 190

Antal kunder 66 000 64 200

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 583 580

Totalt försäkringskapital, Mkr 12 394 11 733

Antal kunder 58 900 58 900

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 1 358 1 332

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 140 168

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr – 200

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 89 88

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 7 14

Antal kunder 183 100 187 500
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Länsförsäkringar 
 Stockholm

Länsförsäkringar 
 Södermanland

Länsförsäkringar  
Göteborg och Bohuslän

Vd: Charlotte Barnekow
Styrelseordförande: Lennart Käll

Vd: Lena Högfeldt
Styrelseordförande: Caesar Åfors

Vd: Ricard Robbstål
Styrelseordförande: Hans Ljungkvist

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 448 749

Balansomslutning, Mkr 8 836 8 282

Kapitalkvot, % 199 211

Antal anställda 366 377

Antal kontor 4 4

Bank

Inlåning, Mkr 9 479 8 317

Utlåning, Mkr 1 636 1 616

Bostadsutlåning, Mkr 33 704 33 986

Förvaltad fondvolym, Mkr 3 708 3 215

Antal kunder 91 900 96 100

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 2 369 2 397

Totalt försäkringskapital, Mkr 66 988 64 980

Antal kunder 220 900 222 200

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 2 149 2 029

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 95 72

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 96 98

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 6 12

Antal kunder 368 700 361 200

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 283 691

Balansomslutning, Mkr 5 399 5 058

Kapitalkvot, % 190 201

Antal anställda 143 138

Antal kontor 4 4

Bank

Inlåning, Mkr 3 404 3 011

Utlåning, Mkr 1 041 950

Bostadsutlåning, Mkr 7 198 6 588

Förvaltad fondvolym, Mkr 1 354 1 154

Antal kunder 25 200 24 800

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 160 171

Totalt försäkringskapital, Mkr 5 042 4 870

Antal kunder 28 400 28 400

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 647 630

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 19 77

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 100 75

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 101 93

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 6 16

Antal kunder 90 300 91 400

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 1 276 1 707

Balansomslutning, Mkr 12 091 10 767

Kapitalkvot, % 192 184

Antal anställda 423 438

Antal kontor 10 11

Bank

Inlåning, Mkr 8 348 7 142

Utlåning, Mkr 1 540 1 416

Bostadsutlåning, Mkr 24 867 22 379

Förvaltad fondvolym, Mkr 3 517 3 079

Antal kunder 66 300 64 900

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 1 046 1 035

Totalt försäkringskapital, Mkr 25 123 24 023

Antal kunder 93 600 93 400

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 1 709 1 630

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 236 147

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 169 164

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 96 101

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 13 21

Antal kunder 248 500 244 000
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Länsförsäkringar 
 Skaraborg

Länsförsäkringar  
Östgöta

Länsförsäkringar 
 Älvsborg

Vd: Jonas Rosman
Styrelseordförande: Eric Grimlund

Vd: Stefan Nyrinder
Styrelseordförande: Peter Lindgren

Vd: Ola Evensson
Styrelseordförande: Lars Hallkvist

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 799 1 296

Balansomslutning, Mkr 11 615 11 194

Kapitalkvot, % 233 232

Antal anställda 358 353

Antal kontor 7 7

Bank

Inlåning, Mkr 10 583 9 272

Utlåning, Mkr 3 657 3 265

Bostadsutlåning, Mkr 18 560 17 244

Förvaltad fondvolym, Mkr 4 251 3 844

Antal kunder 70 300 68 600

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 847 861

Totalt försäkringskapital, Mkr 17 461 16 723

Antal kunder 65 500 65 800

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 1 561 1 517

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 285 101

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 250 302

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 83 95

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 6 15

Antal kunder 201 000 199 900

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 1 197 1 603

Balansomslutning, Mkr 11 654 10 575

Kapitalkvot, % 218 213

Antal anställda 344 331

Antal kontor 9 9

Bank

Inlåning, Mkr 6 666 5 808

Utlåning, Mkr 1 915 1 746

Bostadsutlåning, Mkr 15 272 14 000

Förvaltad fondvolym, Mkr 3 290 2 976

Antal kunder 73 000 72 600

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 289 278

Totalt försäkringskapital, Mkr 9 299 9 068

Antal kunder 55 200 55 300

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 1 322 1 259

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 270 193

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 149 103

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 85 91

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 11 18

Antal kunder 177 900 176 200

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 616 511

Balansomslutning, Mkr 4 845 4 326

Kapitalkvot, % 186 174

Antal anställda 195 188

Antal kontor 8 8

Bank

Inlåning, Mkr 6 267 5 524

Utlåning, Mkr 2 599 2 450

Bostadsutlåning, Mkr 8 343 7 668

Förvaltad fondvolym, Mkr 3 403 2 971

Antal kunder 45 700 45 000

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 168 175

Totalt försäkringskapital, Mkr 5 343 5 230

Antal kunder 30 900 31 100

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 811 778

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 80 58

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 100 80

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 90 94

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 15 22

Antal kunder 109 000 108 700
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Länsförsäkringar  
Gotland

Länsförsäkringar 
 Jönköping

Länsförsäkringar  
Halland

Vd: Henrik Stangel
Styrelseordförande: Eva Wetterdal

Vd: Magnus Olsson
Styrelseordförande: Göran Lindell

Vd: Christian Bille
Styrelseordförande: Karin Starrin

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 100 224

Balansomslutning, Mkr 1 937 1 877

Kapitalkvot, % 252 252

Antal anställda 82 75

Antal kontor 2 2

Bank

Inlåning, Mkr 2 797 2 531

Utlåning, Mkr 1 820 1 819

Bostadsutlåning, Mkr 3 938 3 808

Förvaltad fondvolym, Mkr 894 808

Antal kunder 17 200 16 800

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 54 59

Totalt försäkringskapital, Mkr 1 629 1 599

Antal kunder 10 600 10 600

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 248 238

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 19 64

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr – 75

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 92 74

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 6 12

Antal kunder 32 200 31 800

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 577 663

Balansomslutning, Mkr 7 668 7 245

Kapitalkvot, % 196 191

Antal anställda 236 229

Antal kontor 5 5

Bank

Inlåning, Mkr 7 347 6 533

Utlåning, Mkr 2 897 2 742

Bostadsutlåning, Mkr 10 735 9 844

Förvaltad fondvolym, Mkr 3 096 2 766

Antal kunder 44 500 43 200

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 264 274

Totalt försäkringskapital, Mkr 8 866 8 675

Antal kunder 40 400 40 800

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 1 260 1 185

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 231 26

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 124 100

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 81 98

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 6 12

Antal kunder 139 600 139 600

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 420 483

Balansomslutning, Mkr 5 377 4 974

Kapitalkvot, % 204 206

Antal anställda 180 165

Antal kontor 6 6

Bank

Inlåning, Mkr 5 591 4 919

Utlåning, Mkr 3 215 3 165

Bostadsutlåning, Mkr 11 051 10 004

Förvaltad fondvolym, Mkr 3 206 2 858

Antal kunder 42 100 41 300

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 196 190

Totalt försäkringskapital, Mkr 5 633 5 407

Antal kunder 41 500 41 400

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 835 790

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 93 62

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 95 139

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 93 97

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 10 13

Antal kunder 107 700 105 600
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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 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 419 611

Balansomslutning, Mkr 5 524 5 287

Kapitalkvot, % 211 210

Antal anställda 200 203

Antal kontor 7 7

Bank

Inlåning, Mkr 4 171 3 770

Utlåning, Mkr 1 793 1 660

Bostadsutlåning, Mkr 6 720 6 194

Förvaltad fondvolym, Mkr 1 918 1 688

Antal kunder 28 000 27 200

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 129 133

Totalt försäkringskapital, Mkr 4 722 4 656

Antal kunder 26 500 26 700

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 865 811

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 151 63

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 109 92

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 82 94

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 6 15

Antal kunder 112 700 112 700

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 344 476

Balansomslutning, Mkr 3 813 3 410

Kapitalkvot, % 192 197

Antal anställda 120 116

Antal kontor 5 4

Bank

Inlåning, Mkr 3 201 2 889

Utlåning, Mkr 1 739 1 517

Bostadsutlåning, Mkr 4 386 4 041

Förvaltad fondvolym, Mkr 1 395 1 197

Antal kunder 25 500 25 100

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 180 186

Totalt försäkringskapital, Mkr 4 643 4 525

Antal kunder 21 200 21 300

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 593 561

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 29 82

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 120 –

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 94 84

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 11 16

Antal kunder 79 200 78 300

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 145 282

Balansomslutning, Mkr 2 608 2 502

Kapitalkvot, % 202 199

Antal anställda 79 78

Antal kontor 5 5

Bank

Inlåning, Mkr 2 640 2 248

Utlåning, Mkr 1 452 1 296

Bostadsutlåning, Mkr 5 372 4 693

Förvaltad fondvolym, Mkr 1 177 1 023

Antal kunder 18 900 17 800

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 131 143

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 306 3 216

Antal kunder 17 100 17 100

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 391 363

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 55 31

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 50 57

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 86 93

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 4 15

Antal kunder 58 300 58 100
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Länsförsäkringar 
Göinge-Kristianstad

Länsförsäkringar  
Skåne

Vd: Niklas Larsson
Styrelseordförande: Göran Trobro

Vd: Susanne Bäsk
Styrelseordförande: Otto Ramel

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 287 452

Balansomslutning, Mkr 4 639 4 300

Kapitalkvot, % 202 209

Antal anställda 120 112

Antal kontor 3 3

Bank

Inlåning, Mkr 3 438 2 933

Utlåning, Mkr 1 973 1 920

Bostadsutlåning, Mkr 4 580 3 917

Förvaltad fondvolym, Mkr 1 565 1 378

Antal kunder 22 200 21 500

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 141 133

Totalt försäkringskapital, Mkr 4 151 4 008

Antal kunder 23 500 23 600

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 565 546

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 38 15

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr 100 –

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 93 98

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 7 15

Antal kunder 82 600 80 700

Nyckeltal 2020 2019

Rörelseresultat före återbäring 
och rabatter, Mkr 1 020 1 479

Balansomslutning, Mkr 15 160 13 988

Kapitalkvot, % 206 212

Antal anställda 583 575

Antal kontor 8 8

Bank

Inlåning, Mkr 12 058 10 528

Utlåning, Mkr 5 205 4 796

Bostadsutlåning, Mkr 29 799 26 295

Förvaltad fondvolym, Mkr 5 195 4 488

Antal kunder 99 000 95 000

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 1 211 970

Totalt försäkringskapital, Mkr 25 237 24 126

Antal kunder 118 800 118 500

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr 2 443 2 352

Tekniskt resultat i försäkrings-
rörelsen, Mkr 225 237

Återbäring och rabatter till 
 kunderna, Mkr – 200

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring, % 96 97

Totalavkastning kapital-
förvaltning, % 8 13

Antal kunder 372 800 370 700
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Organisation och fakta Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av länsförsäkringsbolagen, 
tillsammans med 15 socken- och häradsbolag. Genom en tydlig roll 
i länsförsäkringsgruppens värdekedja bidrar Länsförsäkringar AB till 
att öka konkurrenskraften och att hålla låga kostnader för gemen-
sam utveckling. Därigenom skapas förutsättningar för länsförsäk-
ringsbolagen 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. Läns-
försäkringar Liv konsolideras inte i koncernen eftersom bolaget 
bedrivs enligt ömsesidiga principer.

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar  
Sak Försäkrings AB
Stödjer och kompletterar läns-
försäkringsbolagens erbjudande 
inom sakförsäkring med special-
produkter, är växthus för ny affär 
och svarar för den gemensamma 
återförsäkringen.

Länsförsäkringar  
Bank AB
Erbjuder genom Länsförsäkringar 
Hypotek, Länsförsäkringar Fond-
förvaltning och Wasa Kredit ett 
brett sortiment av banktjänster 
till länsförsäkringsbolagens 
kunder.

Länsförsäkringar  
Fondliv Försäkrings AB
Erbjuder pensionssparande med 
fondförvaltning och garantiför-
valtning samt riskförsäkring inom 
personriskområdet till läns-
försäkringsbolagens kunder.

Länsförsäkringar  
Liv Försäkrings AB
Förvaltar traditionell livför-
säkring som är tecknad före 
 september 2011, då bolaget 
stängde för teckning av nya 
försäkringar. 

3,9 miljoner kunder

23 lokala länsförsäkringsbolag

Aktieägande i Länsförsäkringar AB per 31 december 2020
Antal aktier

Bolag A B C
Andel av  

kapital, %

Länsförsäkringar Skåne 141 849 882 046 - 9,8%

Länsförsäkringar Stockholm 129 212 802 382 - 8,9%

Länsförsäkringar Östgöta 114 155 663 463 - 7,5%

Dalarnas Försäkringsbolag 104 708 609 639 - 6,9%

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 87 010 605 143 821 6,6%

Länsförsäkringar Älvsborg 100 176 581 374 - 6,5%

Länsförsäkringar Bergslagen 86 351 495 089 - 5,6%

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%

LF Norrbotten 16 960 127 878 - 1,4%

Länsförsäkringar Blekinge 23 088 120 500 - 1,4%

Länsförsäkringar Gotland 16 305 74 315 - 0,9%

15 socken- och häradsbolag - - 5 134 0,0%

Totalt antal aktier 1 532 678 8 885 949 5 955 100,0%

Länsförsäkringar AB-aktiens utveckling

Kronor 2020 2019 2018 2017 2016

Eget kapital per aktie 31 december 2 959 2 754 2 462 2 269 2 046
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Definitioner
Driftskostnader i försäkringsrörelsen
Omfattar kostnader för försäljning, förvalt-
ning och administration i försäkringsrörelsen.

Driftskostnadsprocent, sakförsäkring
Driftskostnader i förhållande till premie-
intäkt efter avgiven återförsäkring.

Efter avgiven återförsäkring
Den del av försäkringsaffären som ett för-
säkringsföretag 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 försäkrings-
företaget. I kostnaden ingår också avveck-
lingsresultat.

Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för ej intjänade premier och kvar-
dröjande risker, livförsäkringsavsättningar 
samt avsättning för oreglerade skador och 
motsvarande förpliktelser enligt ingångna 
försäkringsavtal. För livförsäkring ska 
avsättningen motsvara värdet av försäk-
ringsföretagets garanterade försäkrings-
åtaganden.

Kapitalavkastning, sakförsäkring
Nettot av följande intäkter och kostnader: 
ränteintäkter, räntekostnader, utdelning på 
aktier och andelar, resultat från egna fastig-
heter, förändring av verkligt värde på aktier, 
räntebärande värdepapper och derivat, 
resultat från försäljning av placeringstill-
gångar, kursvinster och kursförluster på 
valutor samt driftskostnader i kapitalför-
valtningen.

Kapitalavkastning överförd från 
 finansrörelsen 
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 avkast-
ning. Den beräknade räntan, kalkylränta, på 
dessa placeringar förs över från kapital-
avkastningen till försäkringsrörelsen.

Kapitalkvot
Kapitalbas i förhållande till solvenskapital-
krav, 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.

Konsolideringsgrad, livförsäkring
Kvoten mellan marknadsvärdet på totala 
nettotillgångar och företagets totala åtag-
ande gentemot försäkringstagarna (garan-
terade åtaganden samt preliminärt fördelad 
återbäring) för de återbäringsberättigade 
försäkringarna.

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

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

Kreditförluster netto, bank
Konstaterade kreditförluster och reser-
veringar för kreditförluster med avdrag 
för återvinningar avseende fordringar samt 
årets nettokostnad avseende kreditför-
luster för garantier och andra ansvarsför-
bindelser.

Kreditförlustnivå i förhållande till utlåning, 
bank
Kreditförluster netto i förhållande till redo-
visat värde för utlåning till allmänhet och till 
kreditinstitut.

Placeringsmarginal, bank
Räntenetto i förhållande till genomsnittlig 
balansomslutning.

Placeringstillgångar
Kortfristiga eller långfristiga tillgångar, som 
har karaktär av kapitalplacering. Hit räknas 
fastigheter och värdepapper för försäk-
ringsföretag.

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

Premieintäkt
Den del av premieinkomsten som avser den 
redovisade perioden.

Primärkapital, bank
Primärkapital är en del av kapitalbasen och 
består av eget kapital och primärkapitaltill-
skott. Avdrag görs för bland annat upp-
skjutna skattefordringar, goodwill och andra 
immateriella tillgångar, investeringar i finan-
siella företag samt skillnaden mellan för-
väntad förlust och gjorda reserveringar för 
sanno lika kreditförluster.

Primärkapitalrelation, bank
Utgående primärkapital i relation till 
 utgående riskvägt belopp. 

Räntabilitet på eget kapital
Rörelseresultat minus schablonskatt 21,4 
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 värde papper. 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska  resultat
Premieintäkter minskat med försäkrings-
ersättningar, skaderegleringskostnader och 
driftskostnader i försäkringsrörelsen plus 
resultatet av avgiven återförsäkring och kapital-
avkastning överförd från finansrörelsen. 

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

Totalavkastningsprocent 
Summan av direktavkastning, realiserade vin-
ster och förluster samt orealiserade värde-
förändringar i förhållande till genomsnittligt 
verkligt värde på förvaltade tillgångar.

Totalkostnadsprocent, skadeförsäkring
Summan av driftskostnader, försäkrings-
ersättningar och skaderegleringskostnader 
i förhållande till premieintäkter efter avgiven 
återförsäkring.

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 återförsäk-
ring och hos de sistnämnda företagen om 
mottagen återförsäkring.
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Adresser

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

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

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

Länsförsäkringar Västernorrland
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@lansforsak-
ringar.se

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

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

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

Länsförsäkringar Göteborg  
och Bohuslän
404 84 Göteborg
Besök: Lilla Bommen 8
Tfn: 031-63 80 00
E-post: info@gbg.lansforsakrin-
gar.se

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

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.lansforsak-
ringar.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

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

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

Länsförsäkringar Skåne
Box 4163
203 12 Malmö
Besök: Nordenskiöldsgatan 8
Tfn: 040-633 80 00
E-post: info.skane@lansforsakrin-
gar.se

GEMENSAMMA BOLAG

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

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

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

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

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: 0775-88 88 88
Tfn från utlandet: +46 8 588 421 00
E-post: info@agria.se

Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 010-219 54 00
E-post: info@lansfast.se 

Länsförsäkringar Mäklarservice
Box 27120
102 52 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-588 490 00
E-post: Redaktion.Formedlare@
lansforsakringar.se

Humlegården Fastigheter
Box 5182
102 44 Stockholm
Besök: Engelbrektsplan 1
Tfn: 08-678 92 00
E-post: info@humlegarden.se
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Rapportdagar 2021

Delårsrapport januari–mars 2021 för Länsförsäkringar Bank 29 april 
Delårsrapport januari–mars 2021 för Länsförsäkringar Hypotek 29 april

Delårsrapport januari–juni 2021 för Länsförsäkringar Bank 21 juli
Delårsrapport januari–juni 2021 för Länsförsäkringar Hypotek 21 juli
Delårsrapport januari–juni 2021 för länsförsäkringsgruppen 1 september

Delårsrapport januari–september 2021 för Länsförsäkringar Bank 27 oktober
Delårsrapport januari–september 2021 för Länsförsäkringar Hypotek 27 oktober

Produktion: Länsförsäkringar AB i samarbete med Springtime-Intellecta.
Foto: Länsförsäkringars bildbank och Jimmy Eriksson. 

Tryck: Elanders Sverige AB. Vi trycker på det miljövänliga.

SV
ANENMÄRKET

Trycksak
3041 0123
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