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Länsförsäkringsgruppen
Delårsöversikt januari-juni 2021
Perioden i korthet Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.
•• Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 9 650 (-350) Mkr, med
en kapitalavkastning på 8 797 (-825) Mkr.
•• Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 1 377 (1 107) Mkr.
Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 15 241 (14 428) Mkr.
Totalkostnadsprocenten uppgick till 94,6 (94,9).
•• Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat ökade till 1 973 (1 130) Mkr.
Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (7) procent.
•• Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsverksamhet rapporterade ett rörelseresultat om
485 (133) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade med 12 procent till 3 667 (3 288) Mkr.
Totalkostnadsprocenten minskade till 91,1 (94,5).
•• Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat ökade till 1 228 (876) Mkr.
Räntenettot minskade med 2 procent till 2 366 (2 423) Mkr.
•• Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 338 (333) Mkr. Premieinkomsten ökade med 103 procent
till 11 231 (5 529) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 1 052 (884) Mkr.
•• Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 5 148 (-2 069) Mkr.

Försäkringstekniskt resultat för
länsförsäkringsgruppens sakförsäkring

Länsförsäkringar Bankkoncernens
rörelseresultat

Länsförsäkringar Fondlivs förvaltade kapital
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Samhällsansvar och stark
affärsutveckling
Vi har all anledning att vara stolta över utvecklingen under första
halvåret 2021. Länsförsäkringars affärer utvecklades starkt, tillväxten
var god och utvecklingstakten hög tack vare vårt nya lean-agila
arbetssätt. Inom Länsförsäkringar AB ledde effektivitetsprogrammet
till kostnadseffektiviseringar och i maj effektiviserade vi den juridiska
strukturen genom en fusion av Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB. Allt detta trots att vi fortfarande befinner oss i en pandemi
med många medarbetare som arbetar på distans utan möjlighet att
mötas i vardagen.
På Länsförsäkringar AB, där en tredjedel av Länsförsäkringars
medarbetare är anställda, påbörjades en ombyggnad under 2021 i
syfte att anpassa kontoret till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. På flera av länsförsäkringsbolagens kontor och inom vissa enheter på Länsförsäkringar AB arbetar man redan aktivitetsbaserat, men vår arbetsmiljö måste hela tiden utvecklas för att behålla och attrahera medarbetare. Länsförsäkringar kommer fortsätta arbeta med flexibilitet i
arbetslivet även efter pandemin. Så länge det fungerar för verksamheten, individen och teamet och är säkert för verksamheten ser vi att
distansarbete kommer vara det nya vanliga. Samtidigt är vi många
som ser fram emot att kunna träffa både kunder och medarbetare
framöver, utan nuvarande covid-19 restriktioner.
För att motverka spridningen av covid-19 medverkar Länsförsäkringar i Beredskapslyftet där anställda som även är utbildade underoch sjuksköterskor kan välja att hjälpa vården under pandemin. Länsförsäkringar har även skänkt vaccinationer till världens fattigaste
ekonomier via Vaccine Forward, samt stöttat Röda Korsets arbete,
både genom finansiella bidrag och volontärsarbete.
Samhällsansvar är en självklarhet för Länsförsäkringar där hållbarhet genomsyrar mycket av vårt utvecklingsarbete såsom skadeoch brottsförebyggande åtgärder och finansiering av forskning och
vetenskapliga tester via Länsförsäkringars Forskningsfond. Jag ser
verkligen fram emot att få följa Forskningsfondens fem nya utvecklingsprojekt inom AI som startar i augusti, samt Länsförsäkringars
gemensamma innovationsarbete som fokuserar på tryggt boende.
Allt vårt utvecklingsarbete har en gemensam drivkraft och det är
våra kunder. Därför är det extra glädjande att kunderna anser att
Länsförsäkringar är innovativa - för tredje året i rad toppade Länsförsäkringar Svenskt Innovationsindex i kategorin Bank och försäkring.
Dessutom fortsätter Länsförsäkringar vara det starkaste varumärket
på försäkringsmarknaden enligt Evimetrix konsumentundersökning
Swedish Brand Award och uppnår högst anseende bland Sveriges
försäkringsbolag enligt Kantar Sifo anseendeindex 2021.
Coronapandemins effekter på Länsförsäkringars resultat var fortsatt relativt begränsade under första halvåret 2021. Rörelseresultatet
för länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till
9,7 Mdkr, gynnat av både stark kapitalavkastning och starkt försäkrings
tekniskt resultat. En fortsatt god premietillväxt på 6 procent och stabila
skadekostnader resulterade i en totalkostnadsprocent på 94,6.
Länsförsäkringar AB-koncernen redovisade ett rörelseresultat på
2,0 Mdkr. Sakförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresultat
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 tark affärsutveckling där
S
våra kunder är den främsta
drivkraften
på 0,5 Mdkr med en stark premietillväxt om 12 procent och en totalkostnadsprocent på 91,1. Agria Vårdguide appen, som erbjuder kunder
kostnadsfri digital veterinärvårdsrådgivning, har hög kundnöjdhet
och lanserades även i övriga Norden i maj.
Bankverksamheten redovisade ett starkt rörelseresultat på 1,2 Mdkr
med fortsatt god tillväxt i samtliga segment samt lägre kreditförluster
till följd av mer positiva makroekonomiska scenarier. Länsförsäkringar
Bank har skrivit under FNs principer för ansvarsfull bankverksamhet
samt intensifierat det digitala utvecklingsarbetet för att ytterligare
effektivisera processer och öka kundnyttan.
Fondförsäkringsverksamheten bidrog med ett rörelseresultat på
0,3 Mdkr. Det förvaltade kapitalet ökade till 199 Mdkr, främst till följd
av stark börsutveckling samt god tillväxt i den underliggande affären
där premieinkomsten ökade med 103 procent.
Eftersom Länsförsäkringar är kundägda är också kunderna vår främsta
drivkraft för all utveckling och effektivisering. Nu ser vi fram emot en
fortsatt stark affärsutveckling med ökat kundvärde i fokus.
På uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen

Fredrik Bergström
Vd Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag
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Länsförsäkringsgruppen
Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag samt det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB.
Genom respektive länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhets
erbjudande inom bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling.
Utgångspunkten är den lokala närvaron och beslutskraften.
Erfarenheten visar att lokal beslutskraft i kombination med gemensamma muskler skapar ett verkligt mervärde för kunderna.
Grundläggande är en långsiktig omsorg om kundernas pengar. Det
finns inga externa aktieägare utan det är kundernas pengar som förvaltas. Detta synsätt präglar hela verksamheten.
Länsförsäkringsgruppen har 3,9 miljoner kunder och 7 500 medarbetare. Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern.
Huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom länsförsäkringsgruppen
tecknas av länsförsäkringsbolagen.

Inom Länsförsäkringar AB-koncernen bedrivs affär inom bank, livoch pensionsförsäkring samt viss sakförsäkring. Sakförsäkringsaffären består framför allt av personrisk-, djur- och grödaförsäkring,
samt viss motor-, transport-, ansvars-, och egendomsförsäkring.
Även länsförsäkringsgruppens återförsäkringsskydd och mottagen
internationell återförsäkring hanteras inom Länsförsäkringar ABkoncernen.
Resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet
är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och sakförsäkringsverksamheten inom Länsförsäkringar AB-koncernen.
Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i Länsförsäkringar ABkoncernen, då bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer.

3,9 miljoner kunder
23 lokala länsförsäkringsbolag
Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar
Bank AB

Agria
Djurförsäkring

Länsförsäkringar
Grupplivförsäkrings AB

Länsförsäkringar
Sak Fastighets AB

Länsförsäkringar
Fondliv
Försäkrings AB

Länsförsäkringar
Liv Försäkrings AB*

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

Rating

1)

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 AB

S & P Global Ratings

A/Stable

–

Avser bolagets säkerställda obligationer.
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Ekonomisk översikt
I rapporten kommenteras utvecklingen januari-juni 2021 jämfört med januari-juni 2020, om inte annat anges.
Belopp anges i SEK, om inte annat anges.

Länsförsäkringsgruppen
Jan-jun 2021

Jan-jun 2020

Helår 2020

100 846

82 645

91 311

320

282

302

18

–1

7

15 241

14 428

29 397

Sakförsäkring
Konsolideringskapital, Mkr
Konsolideringsgrad, %
Räntabilitet på eget kapital, %
Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr
Försäkringstekniskt resultat, Mkr
Rörelseresultat, Mkr
Totalkostnadsprocent

1 377

1 107

2 873

9 650

–350

7 252

94,6

94,9

92,9

Jan-jun 2021

Jan-jun 2020

Helår 2020

1 973

1 130

2 726

667 514

590 246

613 967

Länsförsäkringar AB, koncernen1)
Rörelseresultat, Mkr
Balansomslutning, Mkr
Räntabilitet på eget kapital, %
Kapitalbas för gruppen (FRL)2), Mkr

10

7

8

61 898

50 575

57 412
39 186

Solvenskapitalkrav för gruppen (FRL)2), Mkr

42 141

36 437

Kapitalbas för det finansiella konglomeratet3), Mkr

61 898

50 575

57 412

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet3), Mkr

42 141

36 437

39 186

Sakförsäkringsverksamhet
Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr

3 667

3 288

6 781

Försäkringstekniskt resultat, Mkr

328

184

297

Rörelseresultat, Mkr

485

133

516

Totalkostnadsprocent

91,1

94,5

95,8

Länsförsäkringar Bank, koncernen
Jan-jun 2021

Jan-jun 2020

Inlåning från allmänheten, Mkr

142 149

131 110

136 388

Utlåning till allmänheten, Mkr

352 666

317 506

340 007
1 844

Rörelseresultat, Mkr

Helår 2020

1 228

876

Räntabilitet på eget kapital, %

10,7

8,3

8,5

Kärnprimärkapitalrelation, bankkoncernen, %

14,8

14,2

14,9

14,84)

16,5

16,7

Jan-jun 2021

Jan-jun 2020

Helår 2020

Premieinkomst, Mkr

11 231

5 529

12 228

Rörelseresultat, Mkr

338

333

702

Förvaltat kapital, Mkr

198 574

150 685

170 953

145

142

144

Jan-jun 2021

Jan-jun 2020

Helår 2020

607

801

1 191

5 148

-2 069

1 586

114 384

110 303

112 514

209

177

195

Kärnprimärkapitalrelation, konsoliderad situation, %

Länsförsäkringar Fondliv

Kapitalkvot, %

Länsförsäkringar Liv (konsolideras inte i Länsförsäkringar AB-koncernen)
Premieinkomst efter avgiven återförsäkring, Mkr
Resultat, Mkr
Förvaltat kapital, Mkr
Kapitalkvot, %

Exklusive Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB som drivs enligt ömsesidiga principer.
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) 
Per 30 juni 2021 utgörs den konsoliderade situationen av Länsförsäkringar Bank med dotterbolag (bankkoncernen).
1) 

2) 
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Marknadskommentar
Återhämtningen i den globala ekonomin fortsatte i god takt under det andra kvartalet
trots att flera omfattande corona-restriktioner fortfarande kvarstår. Konjunkturutsikterna fortsätter att förbättras, både förtroendet och aktiviteten ökar i takt med att
återöppningen fortlöper. Smittspridningen
sjunker med hjälp av vaccinationsprogrammen i stora delar av världen även om risker
finns i och med spridningen av den så kallade
delta-varianten av viruset. Inga stora förändringar har skett inom vare sig penningeller finanspolitiken som fortsätter att vara
expansiva globalt. Den amerikanska centralbanken, Fed, indikerar dock att räntehöjningar kan komma något tidigare än väntat, men
att dessa fortfarande ligger långt fram i
prognosperioden.
Tillväxten i USA var starkt driven av omfattande finans- och penningpolitiska stimulanser och en snabb återöppning av ekonomin. Den snabba återhämtningen ledde dock
till att inflationen ökade markant, där de senaste utfallen var över förväntan. Fed bedömer att inflationsuppgången är tillfällig och
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penningpolitiken kommer att fortsätta vara
expansiv till dess att det finns tecken på en
robust arbetsmarknad och ett högre inflationstryck. Även den europeiska centralbanken, ECB, har meddelat att den senaste tidens högre inflation inte kommer att leda till
en mindre expansiv penningpolitik. En tydlig
kommunikation från centralbankerna och
lägre inflationsförväntningar bland finansmarknadsaktörerna innebar att långa statsobligationsräntor föll i USA medan de var
stabila i Europa under det andra kvartalet.
De globala börserna utvecklades positivt
under det andra kvartalet och mycket starkt
under första halvåret 2021. MSCI världsindex
steg med 14,7 procent under det första halvåret medan amerikanska S&P500 steg med
16,0 procent. Inklusive utdelningar har
Stockholmsbörsen stigit med 21,2 procent
sedan årsskiftet. Volatiliteten ökade dock
under de senaste månaderna och känsligheten kring centralbankernas, framförallt Feds,
agerande framöver kommer sannolikt påverka den globala börsutvecklingen under det
andra halvåret.

I Sverige var den ekonomiska utvecklingen
väsentligt bättre än väntat och i kontrast till
Euro-området var BNP-tillväxten kraftig under det första kvartalet. Utvecklingen på arbetsmarknaden har släpat efter, men tillväxten förväntas bli så pass stark under 2021 att
lågkonjunkturen i Sverige kan vara över i
början av 2022. Precis som övriga ledande
centralbanker fortsätter Riksbanken med
sina värdepappersköp och indikerar en oförändrad styrränta under en lång tid framöver.
Värdepappersköpen, som planeras fortgå till
årsskiftet, innehåller en stor andel av säkerställda obligationer vilket har lett till en låg
och stabil spread gentemot statsobligationer.
Den svenska bostadsmarknaden är fortsatt stark med stigande bostadspriser i hela
landet, Valueguards HOX-index har stigit
med 9,3 procent sedan årsskiftet. En ökad
efterfrågan på större bostäder och en begränsad påverkan på bostadsköparnas ekonomi under pandemin tillsammans med förväntningar om fortsatt låga räntor ligger till
stor del bakom den starka utvecklingen.
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Information gällande covid-19
Länsförsäkringar har sedan utbrottet av
covid-19 under det första kvartalet 2020
vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa
driften av den löpande verksamheten. De
åtgärder som vidtagits har som ändamål att
Länsförsäkringars 3,9 miljoner kunder ska
påverkas så lite som möjligt och få fortsatt
god service.
Risken för smittspridning har minimerats
genom utökad möjlighet till kundmöten via
digitala kanaler, distansarbetande medarbetare och skilda lokaler för verksamhetens
kritiska funktioner och arbetsuppgifter. De
vidtagna åtgärderna som implementerades
under 2020 kvarstod under det första halvåret 2021.

Tillgänglighet
Det är mycket viktigt för Länsförsäkringar
att finnas tillgängliga för kunder. Länsförsäkringsbolagens kontor fortsätter vara tillgängliga för kundmöten, men med hänsyn
tagen till myndigheternas rekommendationer. För att säkerställa att kunderna kan
fortsätta att utföra sina ärenden är de digitala kanalerna samt den digitala kommunikationen än viktigare. Det digitala kundmötet är
en naturlig kontaktpunkt för Länsförsäkringar vilket skapar goda förutsättningar för
verksamheten att fortlöpa utan störningar.

Initiativ och samhällsengagemang
Runt om i landet tar Länsförsäkringar initiativ
för att stötta kunder, lokala företag, sjukvård
och föreningsliv som drabbats hårt av coronapandemin. Under 2021 har Länsförsäkringar medverkat i Beredskapslyftet som hjälper
regionerna i Stockholm, Skåne, Väst och Södermanland att hitta under- och sjuksköterskor i näringslivet som kan stötta vården under pandemin. Länsförsäkringar har även
skänkt vaccinationer till världens fattigaste
ekonomier via Vaccine Forward. Länsförsäkringar AB är företagspartner med Röda Korset och stöttar deras arbete under pandemin, både genom finansiella bidrag och
volontärsarbete.
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Sakförsäkringsverksamhet
Fortsatt god premietillväxt
Premietillväxten var fortsatt relativt opåverkad av coronapandemin under första halvåret 2021, premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent. Agrias starka
tillväxt fortsatte, delvis på grund av ett
ökat intresse för att skaffa husdjur under
pandemin. Beroende på pandemins utveckling kan premietillväxten komma att påverkas
negativt på grund av fler konkurser eller
minskad omsättning bland företagskunder,
ökad arbetslöshet och minskad ekonomisk
aktivitet.

Stabila skadekostnader

narierna för beräkningen av Länsförsäkringar
Banks framtida kreditförluster har en stor
del av kreditförlustreserveringar återförts.
Sammanlagt uppgick kreditförlusterna under
första halvåret 2021 till –80 (232) Mkr, netto,
vilket motsvarar en kreditförlustnivå på
–0,04 (0,13) procent.

Liv-och pensionsförsäkringsverksamhet
Fortsatt starkt nettoinflöde
Nettoinflödet av premier och kapital fortsatte att öka s tarkt under första halvåret 2021.
Beroende på pandemins utveckling kan tillväxten komma att påverkas negativt på
grund av minskad ekonomisk aktivitet och
ökad arbetslöshet.

Skadekostnadsutvecklingen var stabil under
första halvåret 2021. Coronapandemin, med
vidtagna skyddsåtgärder och rekommendationer, innebar fortsatt mindre rörelse i samhället, vilket resulterade i färre reseskador
och vardagsbrott. Inom mottagen återförsäkring fortsätter reglering av skador avseende 2020 för avbrottsförsäkring, främst
från Europeiska försäkringsbolag. Reserverade belopp utgör dock en mycket liten del av
länsförsäkringsgruppens försäkringstekniska
avsättningar, och täcks delvis av återförsäkring. Från och med 2021 exkluderas pandemier i de flesta återförsäkringsskydden.

Bankverksamhet
God tillväxt
Tillväxten var relativt opåverkad av coronapandemin under första halvåret 2021. Affärsvolymerna ökade med 19 procent .

Minskade kreditförlustreserver
Länsförsäkringar Bank tar hänsyn till förväntad makroekonomisk utveckling i sina reserveringar för kreditförluster. Under första
halvåret 2020 gjordes en manuell justering
av kreditförlustreserven om totalt 154,6 Mkr,
till följd av den osäkerhet som förelåg kring
omfattningen av pandemin och de makroekonomiska effekterna av denna. Med anledning av de förbättrad makroekonomiska sce-
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Sakförsäkring
Huvuddelen av Länsförsäkringars sakförsäkringsaffär tecknas av länsförsäkringsbolagen. Resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet
är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och sakförsäkringsverksamheten inom Länsförsäkringar AB-koncernen.

Januari-juni 2021 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.
•• Rörelseresultatet ökade till 9 650 (-350) Mkr, med en kapitalavkastning på 8 797 (-825) Mkr.
•• Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 15 241 (14 428) Mkr.
•• Det försäkringstekniska resultatet ökade till 1 377 (1 107) Mkr.
•• Totalkostnadsprocenten uppgick till 94,6 (94,9), med en skadeprocent på 75,4 (75,3).
•• Konsolideringskapitalet ökade med 9 535 Mkr under halvåret till 100 846 Mkr.

Sakförsäkring, länsförsäkringsgruppen

Resultat
Resultatet i länsförsäkringsgruppens sakför
säkringsverksamhet är summan av resultaten
i de 23 länsförsäkringsbolagen och sakförsäk
ringsverksamheten inom Länsförsäkringar AB-
koncernen.
Rörelseresultatet för länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade
till 9 650 (-350) Mkr, drivet av en stark kapital
avkastning på 8 797 (-825) Mkr. Börsmarknaderna har återhämtat sig starkt sedan första
kvartalet 2020 då utvecklingen var kraftigt
negativ till följd av spridningen av covid-19.
Det försäkringstekniska resultatet ökade
till 1 377 (1 107) Mkr, till följd av god premietillväxt på 6 procent och stabila skadekostnader med en skadeprocent på 75,4 (75,3).
Driftskostnadsprocenten minskade till 19,2
(19,6), vilket resulterade i en totalkostnadsprocent på 94,6 (94,9). Den 12 månader rul�lande totalkostnadsprocenten var 93. Mätt
som ett femårigt genomsnitt var totalkostnadsprocenten och skadeprocenten fortsatt
stabila på 94 respektive 75.
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15 241

14 428

29 397

1 377

1 107

2 873

Återbäring och rabatter

-160

–150

–1 832

Total kapitalavkastning

8 797

–825

6 950

Rörelseresultat

9 650

–350

7 252

Konsolideringskapital

100 846

82 645

91 311

Konsolideringsgrad, %

320

282

302

Driftskostnadsprocent

19,2

19,6

18,8

Skadeprocent

75,4

75,3

74,2

Totalkostnadsprocent

94,6

94,9

92,9

Konsolideringskapitalet ökade med 9 535 Mkr
under halvåret och uppgick till 100 846 Mkr
per 30 juni 2021. Konsolideringsgraden uppgick till 320 (282) procent.
Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen
har en stark kapitalsituation och bedöms ha
goda förutsättningar att hantera ytterligare
effekter som pandemin kan medföra. Baserat
på det starka 2020 resultatet kommer länsförsäkringsbolagen under 2021 sammantaget
betala tillbaka 1 832 Mkr i återbäring och
rabatter till sina ägare – kunderna.

växt fortsatte med 15 procent ökning av premieintäkter. Företagssegmentets premieintäkt ökade med 6 procent, främst drivet av
god tillväxt inom fastighets-, företags- och
ansvarsförsäkring. Motorsegmentets premieintäkt ökade med knappt 6 procent, med
fortsatt god tillväxt inom företagsmotor.
Lantbrukssegmentets premieintäkt ökade med
knappt 4 procent.
Premietillväxten var fortsatt relativt opåverkad av coronapandemin under första
halvåret 2021.

Affärsvolymer

Skadeutveckling

Länsförsäkringars marknadsledande position
på den svenska sakförsäkringsmarknaden
var fortsatt stabil med en marknadsandel på
30,7 procent per 30 juni 2021, enligt Svensk
Försäkrings statistik.
Premieintäkten efter avgiven återförsäkring
ökade med 5,6 procent till 15 241 (14 428) Mkr.
Ökningen var betingad av både premiehöjningar
och beståndsökningar. Privatsegmentets
premieintäkt ökade med drygt 4 procent, där
hem-, villahem- samt olycksfallsförsäkring
fortsatte att driva tillväxten. Agrias goda till-

Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring uppgick till 11 370 (10 750) Mkr. Skade
kostnadsutvecklingen var stabil under första
halvåret 2021 med en skadeprocent på 75,4 (75,3).
Coronapandemin, med vidtagna skyddsåtgärder och rekommendationer, innebar
fortsatt mindre rörelse i samhället, vilket resulterade i färre reseskador och vardagsbrott. Däremot ökade motorskador något
under första halvåret 2021. Bland de större
skadorna dominerade brandskador, framförallt inom företagssegmentet.
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Agrias skadekostnadsutveckling för försäkring av sällskapsdjur i Sverige förbättrades.
Genom lanseringen av Agria Vårdguide
appen erbjuds kunder kostnadsfri digital
veterinärvårdsrådgivning som ett alternativ
vid lindrigare skador och sjukdomar, vilket
förväntas bidra till en långsiktig hållbar nivå
på både skadekostnader och försäkringspremier.
Det skadeförebyggande arbetet är en
viktig del av Länsförsäkringars hållbarhetsarbete. Under första halvåret 2021 pågick
aktiviteter kring klimatanpassning och planering av bebyggelse för att förebygga skador i boendemiljön, uppkopplad vattenvarnare
som proaktivt förhindrar vattenskador i
hemmet, test av elcykelbatterier för minskad
risk för brandskador och forskning med sikte
på bästa mögeltvätten av husfasader.

Fördelning placeringstillgångar
20,3%
48,8%
5,9%

24,9%
Aktier

Räntebärande

Fastigheter

Övrigt

Summan av placeringstillgångarna uppgick
per 30 juni 2021 till 139,9 Mdkr.

Kapitalavkastning
Länsförsäkringsgruppen redovisade en ökad
kapitalavkastning under första halvåret 2021
om 8 797 (-825) Mkr, en avkastning på 7,3 procent av tillgångsvärdet per 30 juni 2021. Börsmarknaderna har återhämtat sig starkt sedan första kvartalet 2020 då utvecklingen
var kraftigt negativ till följd av spridningen av
covid-19. Även värdeökning i fastighetsplaceringar från innehav i Humlegården* bidrog
positivt till kapitalavkastningen.
* Humlegården Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som ägs av de
23 länsförsäkringsbolagen, Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar
Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

Länsförsäkringsgruppen
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Bank
Länsförsäkringar erbjuder banktjänster genom Länsförsäkringar Bank, som ingår i Länsförsäkringar AB-koncernen. De 23 länsförsäkringsbolagen ansvarar för bankens kundkontakter, medan Länsförsäkringar AB ansvarar för bankens gemensamma affärsverksamhet, bedriver strategiskt utvecklingsarbete och sköter service.

Januari-juni 2021 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.
•• Rörelseresultatet ökade till 1 228 (876) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 10,7 (8,3) procent.
•• Räntenettot minskade med 2 procent till 2 366 (2 423) Mkr.
•• Affärsvolymerna ökade med 19 procent till 793 (669) Mdkr, inlåningen ökade till 142 (131) Mdkr och utlåningen ökade
till 353 (318) Mdkr.
•• Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 2 procent, antalet bankkort ökade med 6 procent.

Resultat

Länsförsäkringar Bank, koncernen

Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultatet ökade med 40 procent till 1 228 (876)
Mkr. Ökningen förklaras främst av en god utveckling i bankaffären samt av lägre kreditförluster till följd av mer positiva makroekonomiska scenarier. Resultatet före kreditförluster ökade med 4 procent till 1 148
(1 109) Mkr. Placeringsmarginalen uppgick
till 1,12 (1,18) procent. Räntabiliteten på eget
kapital stärktes till 10,7 (8,3) procent. Räntenettot minskade 2 procent till 2 366 (2 423)
Mkr. Nettoresultat av finansiella poster uppgick till 27 (–28) Mkr. Det underliggande provisionsnettot, exklusive utbetalda ersättningar
till länsförsäkringsbolagen, hade en fortsatt
stark utveckling och ökade med 27 procent till
625 (492) Mkr. Ökningen är främst hänförlig
till den goda utvecklingen i fondaffären. Provisionsnettot uppgick till –173 (–258) Mkr.
Bankkoncernens rörelseresultat och räntabilitet
på eget kapital
Mkr
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Nyckeltal, Mkr
Rörelseresultat
Räntabilitet på eget kapital, %
Räntenetto
K/I-tal före kreditförluster

Kostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 4 procent till
1 086 (1 040) Mkr. Kostnadsökningstakten är
lägre i jämförelse med motsvarande period
föregående år. Ökningen är främst hänförlig
till IT-satsningar och AML-relaterade kostnader. K/I-talet före kreditförluster uppgick till
0,49 (0,48) och K/I-talet efter kreditförluster
uppgick till 0,45 (0,59).

Kreditförluster
Kreditkvaliteten i låneportföljen är fortsatt
mycket hög och kreditförlusterna i bankkoncernen är låga. Med anledning av de förbättrade makroekonomiska scenarierna för beräkningen av framtida kreditförluster har en
stor del av tidigare kreditförlustreserveringar återförts. För motsvarande period föregående år gjordes en manuell justering av kreditförlustreserven om totalt 154,6 Mkr, till
följd av den osäkerhet som förelåg kring omfattningen av pandemin och de makroekonomiska effekterna av denna. Sammanlagt
uppgick kreditförlusterna under perioden
netto till –80 (232) Mkr, vilket motsvarar en
kreditförlustnivå på –0,04 (0,13) procent.
Kreditförsämrade lånefordringar (stadie
3) före reserveringar uppgick till 1 176 (977)
Mkr, vilket motsvarar en andel kreditförsäm-

Jan-jun
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Helår
2020

1 228

876

1 844

10,7

8,3

8,5

2 366

2 423

4 845

0,49

0,48

0,49

rade lånefordringar om 0,21 (0,20) procent.
Förlustreserven avseende kreditförsämrade
lånefordringar uppgick till 444 (331) Mkr.
Reserveringsgraden för kreditförsämrade lånefordringar uppgick till 37,8 (33,9) procent.
Utöver detta innehålls 56 (55) Mkr av ersättningarna till länsförsäkringsbolagen avseende kreditförsämrade lånefordringar*. Inklusive de innehållna ersättningarna till länsförsäkringsbolagen uppgick kreditförlustreserven för kreditförsämrade lånefordringar
totalt till 501 (387) Mkr. Reserveringsgraden
för kreditförsämrade lånefordringar, inklusive innehållen länsförsäkringsbolagsersättning*, uppgick till 42,6 (39,6) procent.
*	I enlighet med avräkningsmodellen hänförlig till länsförsäkringsbolagens åtaganden för genererade affärer.

Affärsvolymer
Affärsvolymerna ökade med 19 procent till
793 (669) Mdkr. Utlåningen, inklusive placeringar hos Riksgälden om 11 Mdkr, ökade med
11 procent till 353 (318) Mdkr med fortsatt
hög k reditkvalitet. Utlåningen uppgick till 269
(249) Mdkr i Länsförsäkringar Hypotek och 26
(25) Mdkr i Wasa Kredit. Inlåningen ökade
med 8 procent till 142 (131) Mdkr. Fondvolymen ökade med 35 procent till 298 (220)
Mdkr.
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Bankkoncernens affärsvolym

Förslaget förefaller leda till ett lägre behov
av senior non-preferred än enligt tidigare
tillämpning. Länsförsäkringar Bank emitterade i april en 5-årig icke-säkerställd Euroobligation med nominellt belopp om EUR 500
miljoner. Länsförsäkringar Hypotek har emitterat en ny svensk säkerställd obligation,
LFH521, med förfall i september 2028.
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Övrig utlåning, bank och Wasa Kredit

Lantbruksutlåning

Upplåning
Koncernen har en låg refinansieringsrisk och
en välfördelad förfallostruktur. Emitterade
värdepapper ökade med 8 procent till nominellt 251 (232) Mdkr, varav säkerställda obligationer uppgick till 206 (191) Mdkr, icke säkerställd långfristig upplåning uppgick till 45
(39) Mdkr och kortfristig upplåning uppgick
till 0,7 (2,2) Mdkr. Genomsnittlig återstående
löptid för den långfristiga upplåningen uppgick den 30 juni 2021 till 3,1 (3,2) år.
Under perioden emitterades säkerställda
obligationer med en volym uppgående till nominellt 22,1 (19,9) Mdkr. Återköpta säkerställda obligationer uppgick till nominellt 3,2 (6,6)
Mdkr och förfall av säkerställda obligationer
uppgick till nominellt 5,2 (5,5) Mdkr. Länsförsäkringar Bank emitterade under perioden
icke säkerställda obligationer om nominellt
9,2 (7,2) Mdkr samtidigt som förfall uppgick
till nominellt 4,2 (4,3) Mdkr. Den sammanlagda volymen av utestående senior non-preferred uppgick per den 30 juni 2021 till 3,0
Mdkr. Riksgälden har publicerat ett förslag
till tillämpning av MREL under bankpaketet.

Länsförsäkringsgruppen
Delårsöversikt januari-juni 2021

Övriga händelser
Länsförsäkringar Bank har under det andra
kvartalet skrivit under FNs principer för ansvarsfull bankverksamhet, Principles for Responsible Banking. Länsförsäkringar Bank
tydliggör därmed ambitionen att möta de
globala hållbarhetsutmaningarna och att arbeta mot målen i Parisavtalet och FNs globala mål.
Som en följd av fusionen mellan Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB fattade Riksgälden den 23 juni ett nytt beslut avseende MREL för Länsförsäkringar Bank på
gruppnivå som ersätter MREL-beslutet från
december 2020. MREL-kravet uppgår enligt
det nya beslutet till 5,33 procent av den konsoliderade situationens totala skulder och
kapitalbas.

Händelser efter periodens utgång
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 -

Säkerställda obligationer

Senior non-preferred

Icke säkerställda obligationer

Certifikat

I juli uppgraderade Moody’s Investors Service Länsförsäkringar Banks kreditbetyg avseende senior non-preferred till A3 från Baa1.

Likviditet
Den 30 juni 2021 uppgick likviditetsreserven
till 78,6 (72,9) Mdkr. Likviditetsreserven är
placerad i värdepapper med mycket hög kreditkvalitet och som är belåningsbara hos
Riksbanken och i förekommande fall i ECB.
Genom att utnyttja likviditetsreserven kan
kontrakterade åtaganden mötas i över två år
utan ny upplåning på kapitalmarknaden. Likviditetstäckningsgraden (LCR) för konsoliderad situation uppgick till 316 (306) procent
per 30 juni 2021. Stabil nettofinansieringskvot (NSFR) för konsoliderad situation uppgick till 129 (134) procent* per 30 juni 2021.
* Beräkningen baseras på en tillämpning av regelverkskraven enligt
kommande uppdatering av kapitaltäckningsförordningen.
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Liv- och pensionsförsäkring
Länsförsäkringar erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Genom Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garantiförvaltning och
riskförsäkring inom personriskområdet. I Länsförsäkringar Liv sker ingen nyteckning, här förvaltas traditionell livförsäkring som är tecknad före september 2011.
Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i Länsförsäkringar AB-koncernen, då bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer.

Januari-juni 2021 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.
•• Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 338 (333) Mkr. Totalt förvaltat kapital uppgick till 199 (151) Mdkr.
•• Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 5 148 (-2 069) Mkr. Totalt förvaltat kapital uppgick till 114 (110) Mdkr.
•• God avkastning i samtliga förvaltade portföljer och successivt höjda återbäringsräntor.

Länsförsäkringar Fondlivs resultat
Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 338 (333) Mkr. Nettoinflöde av premie
och kapital från befintliga och nya kunder ökade till 6 156 (1 591) Mkr. Det förvaltade kapitalet ökade med 16 procent under första halvåret till 199 Mdkr per 30 juni 2021, främst till följd
av stark börsutveckling samt god tillväxt i den
underliggande affären.
Den goda tillväxten resulterade i en 103
procent ökning av totala premieinkomsten
till 11 231 (5 529) Mkr, varav inflyttat kapital
6 436 (1 296) Mkr. Premieinkomsten efter avgiven återförsäkring för försäkringsrisk ökade till 145 (132) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 1 052 (884) Mkr till följd
av ett högre förvaltat kapital och starkt premieinflöde under första halvåret 2021.
Rörelseresultatet påverkades av en uppdaterad affärsmodell som innebär ökade ersättningar till länsförsäkringsbolagen. Enligt den
uppdaterade affärsmodellen, vars syfte är att
främja framtida tillväxt, är ersättningar delvis
resultatbaserade från och med 2021. Därmed
ökade distributionskostnaderna vilket resulterade i driftskostnader på 783 (598) Mkr. Administrationskostnaderna låg på en stabil nivå i
linje med föregående år.
Förvaltat kapital fondförsäkring
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Premieinkomst netto
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150 685
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Kapitalkvot, %
Länsförsäkringar Liv (konsolideras inte i Länsförsäkringar AB-koncernen)
Resultat
Förvaltat kapital

5 148

–2 069

1 586

114 384

110 303

112 514
116

Konsolidering Nya Trad, %

122

108

Konsolidering Gamla Trad, %

119

110

113

Kapitalkvot, %

209

177
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Kapitalsituation
Länsförsäkringar Fondlivs kapitalsituation
uttrycks och mäts enligt Solvens II som en
kvot av kapitalbas i förhållande till riskbaserat kapitalkrav. Länsförsäkringar Fondlivs kapitalkvot per 30 juni 2021 uppgick till 145
(142) procent. Kapitalbasen påverkades negativt av utdelning avseende verksamhetsåret 2020 om 1 200 Mkr till Länsförsäkringar
AB. Länsförsäkringar Fondliv har en stark kapitalsituation och bedöms ha goda förutsättningar att hantera ytterligare effekter som
pandemin kan medföra.

Länsförsäkringar Fondlivs fondförsäkring
och garantiförvaltning
Fondförsäkring

150

0

Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv

Utvecklingen på de finansiella marknaderna
under första halvåret 2021 var överlag god.
Denna utveckling avspeglade sig även för
Länsförsäkringar Fondlivs fondutbud. Av totalt 160 fonder hade 90 procent positiv avkastning under första halvåret 2021, med en

snittavkastning på 12,7 procent för kunderna. Fonder med inriktning mot tillväxtmarknader, råvaror, fastigheter och svenska aktier
tillhörde kategorier som hade starkast utveckling.
Ett attraktivt fondutbud av god kvalitet
som ger kunderna god hållbar avkastning på
sitt pensionskapital är en central del av Länsförsäkringars erbjudande. Samtliga fonder
granskas och utvärderas noggrant utifrån
bland annat förvaltningsorganisation, avkastning och hållbarhet. Länsförsäkringar Fondliv
arbetar kontinuerligt med att förbättra fondutbudet och under första halvåret 2021 lanserades 4 nya fonder och 3 fonder byttes ut.
Totalt erbjuds 24 hållbarhetsinriktade fonder
i utbudet, 38 procent av fondutbudet utgörs
av fonder med låg klimatrisk och 67 procent
av fondutbudet utgörs av fonder som främjar
hållbarhet eller har hållbarhet enligt EU-klassificeringen SFDR. Målsättningen är att 95
procent av fondutbudet ska möta hållbarhetsklassificeringen per 2023.
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Garantiförvaltning
Länsförsäkringar Fondliv erbjuder garanti
förvaltning som en modern Tradprodukt 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
försäkringskapital med möjlighet till ytterligare avkastning. Placeringarna per 30 juni
2021 bestod av 47 procent räntebärande placeringar, 33 procent aktier och 20 procent
alternativa investeringar. Andelen alternativa
investeringar ökade successivt under halvåret.
Det förvaltade kapitalet ökade till 5,1 (4,1)
Mdkr. Avkastningen uppgick till 7,2 procent
(-2,0). Sedan 2019 har avkastningen i genomsnitt uppgått till 9,6 procent per år.
Garantiförvaltningen utsågs till bästa
Tradprodukt 2020 av Söderberg & Partners
och därmed blev Länsförsäkringar Fondliv
Årets Livförsäkringsbolag 2020. Motiveringen var Garantiförvaltningens leverans av en
god riskjusterad avkastning på sina tillgångar
under 2020.

Länsförsäkringar Livs resultat
Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 5 148
(-2 069) Mkr, främst på grund av god kapitalavkastning i Nya Trad och Gamla Trad
samt stigande marknadsräntor under första
halvåret 2021. Länsförsäkringar Livs samtliga
portföljer levererade god kapitalavkastning
där framförallt aktier, men även private equity, noterade fastigheter och infrastruktur utmärkte sig. Totalt uppgick kapitalavkastningen till 4,7 (-0,5) Mdkr. Nya Världens kapitalavkastning uppgick till 1,0 (-0,4) Mdkr, vilket
inte påverkade resultatet utan tillfördes försäkringstagarna direkt.
Hållbarhet är en integrerad del av Länsförsäkringar Livs portföljer, där ett mål är att
minst 15 procent av förvaltat kapital ska vara
placerade i hållbarhetsinriktade obligationer
per 31 december 2021. Per 30 juni 2021 var
målet uppnått med 17,6 (12,5) Mdkr placerade
i hållbarhetsinriktade obligationer, motsvarande 15,5 procent av förvaltat kapital.
Länsförsäkringar Liv arbetar aktivt för att
stärka bolagets balansräkning 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 anpassas återbäringsräntan löpande. Tack
vare den goda kapitalavkastningen och det
starka resultatet har återbäringsräntan höjts
vid flera tillfällen under 2021 och är från och
med 1 juli 9 procent i Nya Trad och 6 procent
i Gamla Trad.
Länsförsäkringsgruppen
Delårsöversikt januari-juni 2021

Resultatet påverkades positivt av att svenska
långa marknadsräntor steg, vilket resulterade i ökad diskonteringsränta för skulden.
Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan
steg med 34 baspunkter under första halvåret 2021. 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 tillgångar och skulder matchas mot varandra.
Per den 1 januari 2021 sänktes den långsiktiga jämviktsräntan (UFR) med 0,15 procentenheter till 3,6 procent vilket påverkade diskonteringen av skulder för löptider över 10 år
negativt.
Den försäkringstekniska avsättningen, inklusive villkorad återbäring, minskade med
2,5 (-0,7) Mdkr under halvåret, framförallt för
Nya Trad och Gamla Trad till följd av stigande
marknadsräntor. Därtill minskade behovet av
avsättningar då försäkringsersättningar och
utflyttat kapital översteg premieinkomsten.
Driftskostnader minskade till 171 (195) Mkr.
Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i
Länsförsäkringar AB-koncernen, 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 ökade till 209 (177) procent per 30 juni 2021. Den
förbättrade kapitalkvoten berodde främst på
att kapitalbasen stärktes under första halvåret till följd av positiv kapitalavkastning i förvaltningsportföljerna. Länsförsäkringar Liv har
en stark kapitalsituation och bedöms ha goda
förutsättningar att hantera framtida negativa
marknadsrörelser. Konsolideringsgraden uppgick till 122 (108) procent i Nya Trad och 119
(110) procent i Gamla Trad.

Länsförsäkringar Livs traditionella
förvaltning
Länsförsäkringar Liv, som är stängt för nyteckning, förvaltar traditionell livförsäkring
åt sina kunder fördelat på fyra bestånd; Nya
Trad, Gamla Trad, Nya Världen och Försäkrad
Pension. Totalt förvaltat kapital uppgick till
114 (110) Mdkr per 30 juni 2021.

Nya Trad
Förvaltat kapital i Nya Trad uppgick till 28 (25)
Mdkr. Nya Trad är en förvaltningsform som
kunder med befintliga traditionella försäkringar 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 30 juni 2021 bestod av 47
procent räntebärande placeringar, 35 procent aktier, 11 procent alternativa investeringar och 7 procent fastigheter. Under första halvåret 2021 ökade andelen aktier och
alternativa investeringar medan andelen
räntebärande placeringar minskade.
Kapitalavkastningen uppgick till 7,8 (-1,9)
procent. Sedan starten 2013 har avkastningen i genomsnitt uppgått till 6,8 procent per
år. Återbäringsräntan var 7 (0) procent per
30 juni 2021 och höjdes till 9 procent per 1 juli
2021. Sedan starten 2013 har återbäringsräntan i genomsnitt varit 6,4 procent per år.

Gamla Trad
Förvaltat kapital i Gamla Trad uppgick till 76
(76) Mdkr. Risktagandet i placeringsportföljen i Gamla Trad syftar i första hand till att
säkerställa att garanterade åtaganden kan
infrias även vid en negativ marknadsutveckling. Samtidigt tas en balanserad risk i syfte
att möjliggöra en rimlig avkastning på kundernas sparade kapital. Placeringarna per 30
juni 2021 bestod av 77 procent räntebärande
placeringar, 9 procent alternativa investeringar, 7 procent fastigheter och 7 procent
aktier. Under första halvåret 2021 ökade andelen aktier, alternativa investeringar och
fastigheter medan andelen räntebärande
minskade.
Kapitalavkastningen uppgick till 2,2 (0,7)
procent. Återbäringsräntan var 4 (0) procent
per 30 juni 2021 och höjdes till 6 procent per
1 juli 2021.

Nya Världen
Förvaltat kapital i Nya Världen uppgick till 10
(9) Mdkr. Nya Världen är en traditionell försäkring där kunderna tar del av värdeförändringar på aktiemarknaden och samtidigt är
garanterade att över tid få tillbaka minst de
premier som betalats in, efter avdrag för
driftskostnader och avkastningsskatt. Placeringarna per 30 juni 2021 bestod av 70 procent aktier och 30 procent räntebärande.
Kapitalavkastningen uppgick till 11,3 (-3,8)
procent.

Försäkrad Pension
Förvaltat kapital i Försäkrad Pension uppgick
till 0,9 (0,9) Mdkr. Sparandet består av en
obligationsdel och en derivatdel. Fördelningen beror på återstående tid till pension och
därmed är avkastningen individuell. Från och
med 2018 har kunder med Försäkrad Pension
erbjudits att flytta till Nya Trad. Erbjudandet
har mottagits positivt och kunder med totalt
1,1 Mdkr har valt att flytta sina försäkringar
till Nya Trad.
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Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar erbjuder fastighetsförmedling genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Verksamheten bedrivs i franchiseform där länsförsäkringsbolagen är
franchisegivare till 189 lokala bobutiker runt om i landet.

Juli 2020-juni 2021 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.
•• Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings sammanlagda försäljningsvärde uppgick till 75,6 (56,0) Mdkr.
•• Antalet förmedlade objekt ökade med 18 procent till 28 707 (24 251) objekt, antalet förmedlade bostadsrätter
ökade med 21 procent och antalet förmedlade småhus ökade med 12 procent.
•• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har Sveriges mest nöjda kunder inom fastighetsmäklarbranschen enligt
Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning 2021.
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.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
har 189 bobutiker runt om i landet. Länsförsäkringar 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 Kvalitetsindex kundnöjdhetsmätning 2021 inom fastighetsmäklarbranschen.

Fastighetsförmedlingen är en integrerad del
av det lokala länsförsäkringsbolagets helhetserbjudande med målet att erbjuda mer
än bara förmedling och försäljning av bostäder. Verksamheten bedrivs i franchiseform
där det lokala länsförsäkringsbolaget är
franchisegivare för den lokala bobutiken. Det
innebär även att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling skiljer sig från andra rikstäckande fastighetsmäklarkedjor genom att
alltid vara lokalt förankrat.
Från juli 2020 till juni 2021 förmedlade
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling totalt
28 707 (24 251) objekt, en ökning med 18 procent. Antalet förmedlade bostadsrätter ökade

med 21 procent till 16 283 (13 478) bostadsrätter, och antalet småhus ökade med 12 procent
till 10 861 (9 685) småhus. Provisionsintäkterna ökade med 32 procent till 1 434 (1 086) Mkr.
Det sammanlagda försäljningsvärdet under
perioden uppgick till 75,6 (56,0) Mdkr.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings
marknadsandel för förmedlade småhus*
uppgick till 13,1 procent per 30 september
2020. Marknadsandelen för förmedlade lägenheter* uppgick till 11,8 procent per 30 juni
2021.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings
förmedlade bostäder

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings
marknadsandel förmedlade lägenheter*

Marknadsandelar och antal förmedlade
småhus per 30 september 2020*
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* Statistiken för marknadsandelar gällande småhus baseras på
Värderingsdatas sammanställning av lagfarter (rullande 12 månader per 30 september 2020). Motsvarande siffror för lägenheter
baseras på borttagna lägenhetssobjekt på Hemnet (rullande 12
månader per 30 juni 2021).
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2020 Jul 2020jun 2021

Fastighetsbyrån 25,3% (19 013)
Svensk Fastighetsförmedling 14,6% (10 969)
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 13,1% (9 890)
Mäklarhuset 5,1% (3 859)
Bjurfors 4,6% (3 460)
SkandiaMäklarna 4,5% (3 402)
HusmanHagberg 3,6% (2 698)
Övriga mäklare och privat 29,2% (21 997)

Länsförsäkringsgruppen
Delårsöversikt januari-juni 2021
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Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar AB med dotterbolag bedriver på länsförsäkringsbolagens uppdrag gemensamma affärer inom bank och försäkring, strategiskt utvecklingsarbete och
service på områden som ger skalfördelar och effektivitet. Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsaffär är indelad i två affärsenheter: Sak (Personrisk samt
Motor, Företag och Återförsäkring) och Agria (djur- och grödaförsäkring).

Januari-juni 2021 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2020.
•• Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat ökade till 1 973 (1 130) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital u ppgick
till 10 (7) procent.
•• Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsaffär rapporterade ett rörelseresultat om 485 (133) Mkr. Premie
intäkterna efter avgiven återförsäkring ökade till 3 667 (3 288) Mkr. Totalkostnadsprocenten var 91,1 (94,5).
•• Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat ökade till 1 228 (876) Mkr.
•• Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 338 (333) Mkr.
•• Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 1 306 (40) Mkr.
Resultat
Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat
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Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1 973 (1 130) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 10 (7) procent.
Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsaffär är indelad i två affärsenheter,
Sak och Agria. Affärsenheten Sak ansvarar för
utveckling och service av länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsaffär samt bedriver
sakförsäkringsaffär på utvecklingsområden,
som komplement till länsförsäkringsbolagens
erbjudande eller för att nå skalfördelar. Agria
är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för
djur- och grödaförsäkring. Rörelseresultat för
koncernens totala sakförsäkringsaffär ökade
till 485 (133) Mkr. Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade med 12 procent till
3 667 (3 288) Mkr. Totalkostnadsprocenten
minskade till 91,1 (94,5).
Bankkoncernens rörelseresultat ökade till
1 228 (876) Mkr, främst på grund av en god
utveckling i bankaffären samt av lägre kreditförluster till följd av mer positiva makroekonomiska scenarier. Resultatet före kreditförluster ökade med 4 procent till 1 148
(1 109) Mkr. Räntenettot minskade 2 procent
till 2 366 (2 423) Mkr.
Länsförsäkringsgruppen
Delårsöversikt januari-juni 2021

Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 338 (333) Mkr. Nettoinflöde av premie
och kapital från befintliga och nya kunder ökade till 6 156 (1 591) Mkr. Det förvaltade kapitalet ökade med 16 procent under första halvåret till 199 Mdkr per 30 juni 2021, främst till följd
av stark börsutveckling samt god tillväxt i den
underliggande affären.
Länsförsäkringar AB-koncernens kapitalavkastning hänförlig till försäkringsrörelsen och moderbolagets tillgångar uppgick till
3,5 (-0,7) procent. Aktier hade en stark utveckling under första halvåret 2021 och bidrog med 2,2 (-1,0) procentenheter. Fastigheter bidrog med 0,8 (0,1) procentenheter där
både onoterade och noterade fastigheter
hade en positiv avkastning. Alternativa investeringar bidrog med 0,3 (0,0) procentenheter,
med störst bidrag från private equity portföljen. Inom ränteportföljen, som bidrog med
0,2 (0,1) procentenheter, var det framförallt
amerikanska seniora lån som bidrog mest
positivt.

42,1 Mdkr. Kapitalsituationen enligt försäkringsregler var densamma som kapitalsituationen enligt regler om finansiella konglomerat per 30 juni 2021.
Efter fusionen mellan Länsförsäkringar
Sak och Länsförsäkringar AB den 3 maj 2021
är Länsförsäkringar AB ett försäkringsbolag
och omfattas inte av regler om gruppsolvens
enligt lagstiftning för bankverksamhet. Länsförsäkringar Banks konsoliderade situation
består därmed av Länsförsäkringar Bank AB
med dotterbolag. Däremot ska Länsförsäkringar AB uppfylla solvensregler för bolaget i
egenskap av försäkringsbolag, vilket beräknas baserat på koncernens konsoliderade
försäkringsverksamhet, exklusive Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Bank.
Under första halvåret 2021 betalade Länsförsäkringar AB utdelning om 698 Mkr till
sina ägare. Länsförsäkringar AB erhöll utdelningar och koncernbidrag från dotterbolagen Länsförsäkringar Fondliv om 1 200 Mkr
och Länsförsäkringar Gruppliv om 60 Mkr.

Kapitalsituation

Länsförsäkringar AB-koncernens kapitalsituation

Länsförsäkringar AB-koncernens eget kapital
ökade under första halvåret 2021 med 917
Mkr till 33 968 Mkr. Eget kapital ökade främst
till följd av periodens intjäning.
Länsförsäkringar AB-koncernen är ett
finansiellt konglomerat. Koncernens företag
omfattas av regler om gruppsolvens enligt
lagstiftning om finansiella konglomerat, lagstiftning för försäkringsverksamhet och lagstiftning för bankverksamhet. Per 30 juni
2021 var kapitalöverskottet i Länsförsäkringar AB-koncernen enligt regler om finansiella
konglomerat 19,8 Mdkr, vilket var en ökning
med 1,5 Mdkr under halvåret. Kapitalbasen
uppgick till 61,9 Mdkr och kapitalkravet till
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Sakförsäkring

Agria

Inom Länsförsäkringar AB-koncernens
affärsenhet Sak bedrivs framför allt personriskförsäkring, viss motor-, transport-,
ansvars- och egendomsförsäkring, samt
internationell återförsäkring. Länsförsäkringar AB-koncernen hanterar också länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringsskydd.
Både det försäkringstekniska resultatet
och totalkostnadsprocenten var stabila och
uppgick till 140 (139) Mkr respektive 89,8
(89,6) procent.
Premieintäkterna efter avgiven återförsäkring ökade med 5 procent till 1 365 (1 294)
Mkr där stark försäljning inom båda affärsområden, Personrisk respektive Motor, Företag och Återförsäkring, bidrog till den goda
tillväxten.
Försäkringsersättningar efter avgiven
återförsäkring uppgick till 955 (919) Mkr, och
skadeprocenten minskade till 70,0 (71,0).
Driftskostnadsprocenten ökade till 19,8
(18,6).
Rörelseresultat ökade till 231 (122) Mkr,
gynnat av värdeökning i fastighetsplaceringar från innehav i Humlegården.

Länsförsäkringar erbjuder djur- och grödaförsäkring genom Länsförsäkringar AB-koncernens dotterbolag Agria Djurförsäkring.
Agrias försäkringstekniska resultat ökade
till 188 (45) Mkr, till följd av fortsatt stark tillväxt och förbättrad skadekostnadsutveckling. Detta resulterade i en förbättrad totalkostnadsprocent på 91,9 (97,8).
Premieintäkten efter avgiven återförsäkring ökade med 15 procent till 2 302 (1 994)
Mkr. Ökningen var betingad av både premiehöjningar och beståndsökningar. Tillväxten i
de utländska affärerna var fortsatt stark.
Försäkringsersättningar efter avgiven
återförsäkring uppgick till 1 675 (1 514) Mkr.
Skadeprocenten minskade till 72,8 (75,9),
främst på grund av en förbättrad skadekostnadsutveckling för försäkring av sällskapsdjur i Sverige. Även inom grödaförsäkring
minskade skadekostnaderna något. Däremot
tyngdes resultatet för häst- och lantbruksförsäkring av högre skadekostnader varav
ett antal större skador.
Driftskostnaderna uppgick till 440 (436)
Mkr och driftskostnadsprocenten minskade
till 19,1 (21,9).
Rörelseresultat ökade till 254 (11) Mkr,
gynnat av ökad kapitalavkastning utöver ett
starkare försäkringstekniskt resultat.
Antalet kunder som använder Agria Vårdguide appen för kostnadsfri digital veterinärvårdsrådgivning har ökat stadigt sedan lanseringen i september 2020. Dessutom är
kundnöjdheten mycket god. Agria Vårdguide
lanserades även i övriga Norden i maj.

Personrisk
Det försäkringstekniska resultatet för Personrisk var oförändrat och uppgick till 38
(40) Mkr. Resultatet för sjukvårdsförsäkring
förbättrades, främst på grund av att resultat
för första halvåret 2020 belastades med avvecklingsförluster. Resultatet för grupplivförsäkring minskade drivet av högre skadekostnader, främst under andra kvartalet.
Även resultatet för olycksfallsförsäkring
minskade till följd av att resultat för första
halvåret 2020 innehöll positivt avvecklingsresultat.

Motor, Företag och Återförsäkring
Det försäkringstekniska resultatet för Motor,
Företag och Återförsäkring ökade till 105 (96)
Mkr, främst på grund av lägre skadekostnader inom ansvarsförsäkring. Transportförsäkring liksom länsförsäkringsgruppens interna återförsäkring, där Länsförsäkringar
AB deltar med en 15 procentig andel av mottagen återförsäkring, fortsatte att leverera
stabila positiva resultat. Resultatet i internationell mottagen återförsäkring var något
svagare än det mycket starka resultatet
motsvarande period föregående år. Inom
motorförsäkring ökade främst skadeaviseringar inom glasskador under halvåret vilket
bidrog till ett negativt resultat för motorförsäkring.
I affärsenheten Sak ingår även skadelivränterörelse som redovisade ett svagt negativt resultat under perioden.
Länsförsäkringsgruppen
Delårsöversikt januari-juni 2021
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Bank
Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat ökade till 1 228 (876) Mkr, främst på
grund av en god utveckling i bankaffären
samt av lägre kreditförluster till följd av mer
positiva makroekonomiska scenarier. Resultatet före kreditförluster ökade med 4 procent till 1 148 (1 109) Mkr. Räntenettot mins-

kade 2 procent till 2 366 (2 423) Mkr. Mer
information om Länsförsäkringar Bank finns
att läsa på sidorna 9-10.

Fondförsäkring
Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 338 (333) Mkr, vilket påverkades av en
uppdaterad affärsmodell med ökade ersättningar till länsförsäkringsbolagen i syfte att
främja framtida tillväxt. Nettoinflöde av premie
och kapital från befintliga och nya kunder ökade till 6 156 (1 591) Mkr. Det förvaltade kapitalet ökade med 16 procent under första halvåret till 199 Mdkr per 30 juni 2021, främst till följd
av stark börsutveckling samt god tillväxt i den
underliggande affären. Mer information om
Länsförsäkringar Fondliv finns att läsa på
sidorna 11-12.

Moderbolaget
Efter fusionen mellan Länsförsäkringar Sak
och Länsförsäkringar AB den 3 maj 2021 utgörs Länsförsäkringar AB-koncernens moderbolag av affärsenheten Sak, exkluderat
Länsförsäkringar Gruppliv, samt enheter
inom Stöd och service. Stöd och service ansvarar för affärsservice, dels inom koncernen dels till länsförsäkringsbolagen, och
bedriver Länsförsäkringars gemensamma IToch strategiska utvecklingsverksamhet.
Moderbolagets sakförsäkringsaffär rapporterade en premieintäkt efter avgiven
återförsäkring på 1 206 (1 147) Mkr där stark
försäljning inom båda affärsområden, Personrisk respektive Motor, Företag och Återförsäkring, bidrog till den goda tillväxten.
Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring uppgick till 849 (835) Mkr, vilket
resulterade i ett försäkringstekniskt resultat
på 117 (99) Mkr.
Icke tekniska intäkter och kostnader från
moderbolagets Stöd och service verksamhet
summerade till -135 (0) Mkr.
Moderbolagets rörelseresultat uppgick
till 1 306 (40) Mkr. Resultatet påverkades positivt av utdelningar från Länsförsäkringar
Fondliv om 1 200 Mkr och Länsförsäkringar
Gruppliv om 5 Mkr, samt koncernbidrag från
Länsförsäkringar Gruppliv om 55 Mkr.

Övriga händelser under perioden
Per 1 januari 2021 samlade Gamla Länsförsäkringar AB (Länsförsäkringar ABs legala
bolagsnamn ändrades till Gamla Länsförsäkringar AB den 28 december 2020 inför kommande fusion) ansvaret för affär, utveckling
och service för länsförsäkringsgruppens
sakförsäkringsaffär i en gemensam enhet för
att effektivisera arbetet. Detta innebar en
sammanslagning av affärsenheten Sak, LB
Sak, samt riskbedömning och skadereglering
från affärsenheten Fondliv.
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Den 3 maj 2021 fusionerades Länsförsäkringar Sak med Gamla Länsförsäkringar AB.
Länsförsäkringar Sak blev genom fusionen
moderbolag i koncernen och bytte bolagsnamn till Länsförsäkringar AB. Styrelse och
ledning är i huvudsak oförändrad i jämförelse
med före fusionen och Fredrik Bergström är
vd i det nya moderbolaget. Björn Dalemo
som tidigare var vd i Länsförsäkringar Sak
fortsätter i ledningen som chef för affärsenhet Sak. Syftet med förändringen av den legala strukturen inom koncernen var huvudsakligen att åstadkomma en mer ändamålsenlig, överblickbar och effektiv juridisk organisation, bland annat genom att den konsoliderade situationen för bankverksamheten
utgörs av endast bankkoncernen.

Verksamhetens risker och
osäkerhetsfaktorer
Länsförsäkringar AB-koncernens verksamhet
inom bank och försäkring ger upphov till olika
typer av risker, av vilka bankkoncernens kreditrisker och fond- och sakförsäkringsverksamheternas marknads- och försäkringsrisker är de mest framträdande.
Kreditrisken inom Länsförsäkringar Bankkoncernen påverkas främst av det ekonomiska läget i Sverige eftersom all utlåning
sker lokalt. Låga belåningsgrader kombinerat
med god geografisk spridning och lokal förankring är grundpelare i arbetet med att säkerställa att utlåningsportföljen håller en hög
kreditkvalitet. Länsförsäkringar Bank tar hänsyn till förväntad makroekonomisk utveckling
i sina reserveringar för kreditförluster. Länsförsäkringsbolagen täcker vid reserveringstillfället 80 procent av reserveringsbehovet i
bankkoncernen (exklusive Wasa Kredit) genom avräkning mot upparbetad distributionsersättning.
Marknadsriskerna i fondförsäkringsverksamheten bärs i huvudsak av försäkringstagarna, men eftersom utvecklingen av försäkringskapitalet påverkar bolagets intjäning är
också bolaget exponerat för marknadsrisk.
Riskerna i de placeringstillgångar som koncernens bolag förvaltar för egen räkning
hålls på en låg nivå.
Livförsäkringsriskerna utgörs framför allt
av annullationsrisk i Länsförsäkringar Fondliv, det vill säga risken för lägre framtida avgiftsintäkter till följd av att kunder lägger
sina försäkringar i fribrev eller flyttar till ett
annat försäkringsbolag.
Skadeförsäkringsriskerna uppkommer i
koncernens sakförsäkringsverksamhet som
bedriver en väldiversifierad affär med allt
från transportförsäkring och återförsäkring
till djurförsäkring i dotterbolaget Agria. Teck-

Länsförsäkringsgruppen
Delårsöversikt januari-juni 2021

nad skadeförsäkring återförsäkras, där så
bedöms som lämpligt, och för länsförsäkringsgruppens räkning sköts en omfattande
verksamhet avseende återförsäkring.
Moderbolaget i Länsförsäkringar AB-koncernen innehar även risker hänförliga till bolagets placering av likviditet och till den affärsstödjande verksamhet som bedrivs för
dotterbolagens och länsförsäkringsbolagens
räkning.
Den dagliga verksamheten inrymmer olika processrisker och dotterbolagens produkter och tjänster kan vara förknippade
med olika produktrisker. Säkerhetsrisker,
som till exempel externa brott och interna
oegentligheter, går inte att helt undvika och i
takt med ökad digitalisering har cyberrisker
och IT-risker hamnat alltmer i fokus. Compliancerisker är ständigt i fokus, och då särskilt
risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism.
Risken för att liv- och bankverksamheten
utnyttjas för penningtvätt, finansiering av
terrorism och bedrägerier minskas genom
ett systematiskt arbete med riskbedömningar och aktiv övervakning av pågående affärsförbindelser och avvikande aktiviteter eller
transaktioner. Misstänkta aktiviteter och
transaktioner rapporteras direkt till Finanspolisen. Chefen för Financial Crime Prevention ingår i bankledningen och rapporterar
direkt till bankens verkställande direktör.
Coronapandemins effekter på Länsförsäkringar AB-koncernens resultat har hittills
varit relativt begränsade. Beroende på pandemins utveckling och effektiviteten av vaccinationsprogrammen kan dock koncernen
komma att påverkas negativt genom minskade intäkter och ökade skadekostnader. Pandemin påverkar också det dagliga arbetet genom att delar av personalen arbetar på
distans för att minimera risken för smittspridning. Effekterna av coronapandemin för
Länsförsäkringar AB-koncernens verksamhet
och hur dessa har hanterats beskrivs närmare på sidan 6.
De risker koncernen är exponerade mot
har inte förändrats väsentligt sedan 31 december 2020. En mer ingående beskrivning
av dessa risker, samt hur de hanteras, finns i
Länsförsäkringar AB (Gamla Länsförsäkringar AB) årsredovisning 2020 i koncernens not
2 Risk- och kapitalhantering.

Resultatet av periodens verksamhet och den
ekonomiska ställningen för Länsförsäkringar
AB-koncernen och moderbolaget per 30 juni
2021 framgår av efterföljande finansiella rapporter med tillhörande noter.
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Delårsöversikt januari-september Länsförsäkringar Bank

27 oktober

Delårsöversikt januari-september Länsförsäkringar Hypotek

27 oktober

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2021 kl 13:00 svensk tid.
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