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 • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 19 734 (7 252) Mkr, med  
en kapitalavkastning på 19 306 (6 950) Mkr. Återbäring och rabatter till kunderna uppgick till 2 571 (1 832) Mkr.

 • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 4 126 (2 873) Mkr. 
Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 31 193 (29 397) Mkr. Totalkostnadsprocenten 
uppgick till 91,5 (92,9).

 • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat ökade till 3 806 (2 726) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital  uppgick 
till 9 (8) procent. Utdelning till ägarna uppgick till 1 000 (0) Mkr.

 • Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsverksamhet rapporterade ett rörelseresultat om 798 (516) Mkr. 
Premie intäkterna efter avgiven återförsäkring ökade med 13 procent till 7 662 (6 781) Mkr. Totalkostnadsprocenten 
var 91,2 (95,8).

 • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat ökade till 2 296 (1 844) Mkr. Räntenettot minskade med 2 procent 
till 4 741 (4 845) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital stärktes till 9,8 (8,5) procent.

 • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 625 (702) Mkr. Premieinkomsten ökade med 102 procent  
till 24 682 (12 228) Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 2 201 (1 809) Mkr.

 • Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 11 691 (1 586) Mkr.

Året i korthet Uppgifterna inom parentes avser helår 2020.

Länsförsäkringar Bankkoncernens 
rörelseresultat

Länsförsäkringar Fondlivs förvaltade kapitalFörsäkringstekniskt resultat för 
länsförsäkringsgruppens sakförsäkring
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Länsförsäkringars kunder är drivkraften i allt vi gör. Under flera år har 
vi lagt grunden för vår fortsatta digitalisering och därför kan vi nu med 
glädje konstatera att vi är redo att lägga i en ny växel – vi vill kunna 
 erbjuda våra kunder marknadens bästa digitala upplevelser för att 
förenkla vardagen och bidra till en trygg framtid. 

Länsförsäkringar AB driver en stor del av Länsförsäkringars gemen-
samma utveckling, vilket sker i nära samarbete med de 23 länsförsäk-
ringsbolagen som har gedigen kunskap om sina lokala marknader och 
kunder. Sedan 2020 arbetar Länsförsäkringar AB enligt ett effektivitets-
program i syfte att säkerhetsställa en långsiktig hållbar kostnadsnivå, 
vilket i sin tur gynnar länsförsäkringsbolagen och deras konkurrens-
kraft. I maj 2021 effektiviserades den juridiska strukturen genom en 
fusion av Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB. Vi har infört 
ett lean-agilt arbetssätt vilket har medfört ett mer effektivt och inno-
vativt utvecklingsarbete. Vi har påbörjat en ombyggnation av Länsför-
säkringar ABs Stockholmskontor för att anpassa det till ett aktivitets-
baserat arbetssätt. Vi har fastställt en gemensam marknadsplan för 
hela länsförsäkringsgruppen som styr all gemensam utveckling. Vi har 
tagit fram målbild för Länsförsäkringars framtida IT-arkitektur och 
fortsatt investera i ökad IT-säkerhet och stabilitet. Vårt utvecklings-
arbete under 2021 innebar exempelvis att våra kunder fick möjlighet 
att betala via Apple Pay, signera avtal digitalt och byta fonder betydligt 
snabbare. Jag är stolt över att vi tillsammans åstadkommit allt detta 
trots att vi fortfarande befinner oss i en pandemi.

Nu är vi redo att lägga i en ny växel för Länsförsäkringars fortsatta 
digitalisering, vilket är en stor men viktig utmaning där nya roller och 
kompetenser kommer behöva tillsättas, både genom rekrytering och 
vidareutbildning. Under hösten påbörjades ett rekryteringsarbete för 
att stärka den digitala kompetensen samt en kulturresa på Länsförsäk-
ringar AB. Vi ser med spänning fram emot vår kulturresa och att få 
välkomna nya medarbetare under 2022.

Genom ett lokalt och gediget samhällsansvar och en hållbar affär 
inom bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling bidrar Läns-
försäkringar till ett hållbart samhälle. Sedan 2019 arbetar Länsförsäk-
ringar AB efter en klimatsmart vision och under 2021 antogs ett nytt 
klimatmål om att vår verksamhet ska bli klimatpositiv senast 2045,  
ett mål som känns helt rätt i tiden. Vi har därmed lagt ribban något 
högre än klimatmålen för Sverige och EU. Vi ska ta ansvar och minska 
vår egen klimatpåverkan samt påverka och hjälpa våra partners och 
kunder att minska sin klimatpåverkan. Att förhindra eller begränsa  
en skada är ett av länsförsäkringsbolagens främsta verktyg för att 
minska klimatpåverkan, vilket regnovädret i Gävleområdet i augusti 
påminde oss om. När en så omfattande skadehändelse inträffar akti-
veras samverkan mellan länsförsäkringsbolagen på rekordtid för att 
med gemensamma krafter hjälpa de drabbade kunderna. 

Pandemins effekter på länsförsäkringsgruppens resultat var fort-
satt relativt begränsade under 2021. Länsförsäkringsgruppen redo-
visade ett rekordstarkt rörelseresultat på 21,3 Mdkr. I sakförsäkrings-
verksamheten uppgick rörelseresultatet till 19,7 Mdkr, gynnat av mycket 
god kapitalavkastning samt starkt försäkringstekniskt resultat med 
en premietillväxt på 6 procent och en totalkostnadsprocent på 91,5. 

Kunderna –vår drivkraft för 
utveckling och effektivisering

Återigen hade många kunder anledning att glädjas över valet av ett 
kundägt bolag - baserat på 2021 års resultat kommer länsförsäk-
rings bolagen sammantaget betala tillbaka minst 2,6 Mdkr i återbäring 
och rabatter till sina ägare – kunderna. 

Pandemin hade även en begränsad effekt på Länsförsäkringar AB- 
koncernens rörelseresultat som uppgick till 3,8 Mdkr. Sakförsäkrings-
verksamheten bidrog med ett rörelseresultat på 0,8 Mdkr med en stark 
premietillväxt om 13 procent, framförallt från Agria, och en totalkost-
nadsprocent på 91,2. Bankverksamheten redovisade ett starkt rörel-
seresultat på 2,3 Mdkr. Tillväxten var god, affärsvolymerna ökade med  
17 procent där fondvolymen under eget varumärke översteg 300 
Mdkr för första gången. Fondförsäkringsverksamhetens rörelseresul-
tat bidrog med 0,6 Mdkr med ett förvaltat kapital om 225 Mdkr och en 
fortsatt stark tillväxt - premieinkomsten ökade med 102 procent.

Fredrik Bergström lämnade posten som vd för Länsförsäkringar 
AB den 14 februari. Jag, som CFO för Länsförsäkringar AB, utsågs till 
tillförordnad vd i avvaktan på rekrytering av permanent vd. Vi är redo 
att lägga i en ny växel och höja ambitionen för Länsförsäkringars fort-
satta digitalisering, så att vi även i framtiden kan förenkla vardagen 
och bidra till en trygg framtid för våra kunder.

På uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen

Malin Rylander Leijon
Vd Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag

 Grunden är lagd – nu är vi 
redo att lägga i en ny växel 
för fortsatt digitalisering
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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsför-
säkringsbolag 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 gemen-
samma 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 för-
valtas. Detta synsätt präglar hela verksamheten. 

Länsförsäkringsgruppen har 3,9 miljoner kunder och 7 900 medar-
betare. Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern. 
Huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom länsförsäkringsgruppen 
tecknas av länsförsäkringsbolagen. 

1)   Avser bolagets säkerställda obligationer.

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 AB S & P Global Ratings A/Stable –

Länsförsäkringsgruppen

3,9 miljoner kunder

23 lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar  
Bank AB

Agria  
Djurförsäkring

Länsförsäkringar  
Fondliv 

Försäkrings AB

Länsförsäkringar 
Gruppliv-

 försäkrings AB

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

Länsförsäkringar  
Liv Försäkrings AB*

Inom Länsförsäkringar AB-koncernen bedrivs affär inom bank, liv- 
och pensionsförsäkring samt viss sakförsäkring. Sakförsäkringsaffä-
ren 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 AB- 
koncernen. 

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

Länsförsäkringar Liv konsolideras inte i Länsförsäkringar AB-
koncernen, då bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer. 
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I rapporten kommenteras utvecklingen januari-december 2021 jämfört med januari-december 2020, om inte annat anges.
Belopp anges i SEK, om inte annat anges.

Ekonomisk översikt

Länsförsäkringsgruppen
Jan-dec 2021 Jul-dec  2021 Jan-jun 2021 Jan-dec  2020

Sakförsäkring

Konsolideringskapital, Mkr 111 429 111 429 100 846 91 311

Konsolideringsgrad, % 349 349 320 302

Räntabilitet på eget kapital, % 17 17 18 7

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 31 193 15 952 15 241 29 397

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 4 126 2 749 1 377 2 873

Rörelseresultat, Mkr 19 734 10 084 9 650 7 252

Totalkostnadsprocent 91,5 88,5 94,6 92,9

Länsförsäkringar AB, koncernen1) 

Jan-dec 2021 Jul-dec  2021 Jan-jun 2021 Jan-dec  2020

Rörelseresultat, Mkr 3 806 1 833 1 973 2 726

Balansomslutning, Mkr 711 589 711 589 667 514 613 967

Räntabilitet på eget kapital, % 9 9 10 8

Kapitalbas för gruppen (FRL)2), Mkr 65 203 65 203 61 898 57 412

Solvenskapitalkrav för gruppen (FRL)2), Mkr 45 368 45 368 42 141 39 186
 Kapitalbas för det finansiella konglomeratet3), Mkr 65 203 65 203 61 898 57 412

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet3), Mkr 45 368 45 368 42 141 39 186

Sakförsäkringsverksamhet

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 7 662 3 995 3 667 6 781

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 684 356 328 297

Rörelseresultat, Mkr 798 313 485 516

Totalkostnadsprocent 91,2 88,4 91,1 95,8

Länsförsäkringar Bank, koncernen
Jan-dec 2021 Jul-dec  2021 Jan-jun 2021 Jan-dec  2020

Inlåning från allmänheten, Mkr 146 265 146 265 142 149 136 388

Utlåning till allmänheten, Mkr 361 991 361 991 352 666 340 007

Rörelseresultat, Mkr 2 296 1 068 1 228 1 844

Räntabilitet på eget kapital, % 9,8 8,9 10,7 8,5

Kärnprimärkapitalrelation, bankkoncernen, % 15,3 15,3 14,8 14,9

Kärnprimärkapitalrelation, konsoliderad situation4), % 15,3 15,3 14,8 16,7

Länsförsäkringar Fondliv
Jan-dec 2021 Jul-dec  2021 Jan-jun 2021 Jan-dec  2020

Premieinkomst, Mkr 24 682 13 451 11 231 12 228

Rörelseresultat, Mkr 625 287 338 702

Förvaltat kapital, Mkr 225 028 225 028 198 574 170 953

Kapitalkvot, % 143 143 145 144

Länsförsäkringar Liv (konsolideras inte i Länsförsäkringar AB-koncernen)

Jan-dec 2021 Jul-dec  2021 Jan-jun 2021 Jan-dec  2020

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring, Mkr 1 122 516 607 1 191

Resultat, Mkr 11 691 6 542 5 148 1 586

Förvaltat kapital, Mkr 118 005 118 005 114 384 112 514

Kapitalkvot, % 219 219 209 195

1)  Exklusive Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB som drivs enligt ömsesidiga principer. 
2)  Enligt försäkringsrörelselag (FRL), Solvens II direktivet i svensk rätt.
3)  Det finansiella konglomeratet består av Länsförsäkringar AB, samtliga försäkringsbolag i koncernen, Länsförsäkringar Bank AB med samtliga dotterbolag och Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB.
4)  Per 30 juni 2021 utgörs den konsoliderade situationen av Länsförsäkringar Bank med dotterbolag (bankkoncernen).
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Marknadskommentar

Den globala ekonomiska utvecklingen 2021 
präglades generellt av en mycket stark till-
växt och hög inflation. Världens BNP växte 
med nästan 6 procent och den ekonomiska 
nedgången relaterad till pandemin var åter-
hämtad i många länder vid årets slut. Ut-
vecklade ekonomier har överlag klarat åter-
hämtningen bättre på grund av 
vaccinationsprogram och expansiv ekono-
misk politik. I flera tillväxtländer hämmades 
dock återhämtningen av fortsatt hög smitt-
spridning och hårda restriktioner. Denna 
skillnad var påtaglig på världens börser där 
marknader i utvecklade ekonomier steg kraf-
tigt medan tillväxtmarknader hade en svaga-
re utveckling, inte minst en svag börsutveck-
ling i Kina.

Återhämtningen i USA var både snabb 
och bred. Med kraftiga stimulanser och en 
snabbt stigande efterfrågan stärktes både 
produktion och arbetsmarknaden rejält. USA 
hade även den högsta inflationstakten under 
året där inflationen steg till nivåer som inte 
har noterats sedan 1980-talet. En mycket 
stark efterfrågan ledde till brister på varor, 
tjänster och arbetskraft. Den amerikanska 
centralbanken, Fed, bedömde dock att mer-
parten av inflationen var av övergående ka-
raktär och fortsatte med kraftiga stimulan-
ser under större delen av året. I slutet av 
2021 signalerade Fed att ekonomin hade 
återhämtat sig så pass mycket att stimulan-
serna kunde börja trappas ned. Dessutom 
ändrade Fed sina prognoser för styrräntan 
och indikerade tre kommande räntehöjningar 
under 2022. Amerikanska korta räntor steg 
något mot slutet av året medan långa räntor 
var fortsatt låga.

Även Europa präglades av en stark tillväxt 
och stigande inflation. Den hårt drabbade 
tjänstesektorn stärktes rejält och länder som 
Spanien och Frankrike hade en stark tillväxt. 
I Tyskland hämmades tillväxten något av 
komponentbrist och andra flaskhalsproblem 
inom industrisektorn. Inflationen steg, likt i 
USA, på grund av råvaru- och elpriser, men 
inte alls till samma nivåer eller bredd som i 
USA. Den europeiska centralbanken, ECB, 
fortsatte med sina stimulanser och även om 
obligationsköpen trappades ned något så väntas 
de fortsätta under hela 2022. ECB väntas inte 
höja styrräntan under 2022. Skillnaden mel-
lan Fed och ECB ledde till att ränteskillnaden 
mellan USA och Europa ökade under 2021, 
vilket bidrog till att dollarn stärktes kraftigt.

I Asien hade den kinesiska ekonomin re-
dan återhämtat sig under första halvåret 
2021, men minskade stimulanser, fortsatta 
restriktioner och svagare privat efterfrågan 
innebar att konjunkturen dämpades under 
andra halvåret. Den stora fastighetsutveck-
laren Evergrande hamnade i betalningssvå-
righeter vilket skapade oro och dämpade ut-
vecklingen inom byggindustrin. Den kinesiska 
regeringen skärpte regleringar för flera stora 
tech-bolag under året, vilket fick stora nega-
tiva konsekvenser för den kinesiska börsen. 
Mot slutet av året införde Kinas centralbank 
nya stimulanser för att stärka konjunkturen.

Aktiemarknaderna hade en mycket god 
utveckling under 2021. De ledande börsin-
dexen steg under året och MSCI världsindex 
noterade en uppgång på 21,1 procent medan 
amerikanska S&P500 steg med 27,7 procent. 
Inklusive utdelningar steg Stockholmsbör-
sen med 36,6 procent under 2021.

Den svenska ekonomin växte kraftigt under 
året och BNP ligger nu på en normal nivå. 
Även inflationen steg, men mindre än i 
många andra utvecklade ekonomier. Arbets-
marknaden stärktes rejält men präglades 
alltjämt starkt av en tudelning mellan starka 
och svaga grupper, och långtidsarbetslöshe-
ten var fortsatt hög. Riksbanken fortsatte 
med stora obligationsköp under 2021, men 
inledde en nedtrappning där köpen kommer 
att upphöra och enbart förfall återinvesteras 
under 2022. De långa statsobligationsräntor-
na sjönk under det fjärde kvartalet samtidigt 
som skillnaden mellan bostadsobligationer 
och statsobligations gick isär under kvartalet 
drivet av Riksbankens besked att trappa ner 
köpen av säkerställda obligationer. Progno-
sen för styrräntan ändrades marginellt och 
en första räntehöjning väntas genomföras 
under andra halvåret 2024. Den svenska bo-
stadsmarknaden utvecklades mycket starkt 
under 2021 med kraftigt stigande bostads-
priser, trots att bostadsbyggandet tog fart 
under året. I likhet med 2020 var det priset 
på villor som steg mer än bostadsrätter, 
mycket drivet av en fortsatt stark efterfrå-
gan på större bostäder. Bostadspriserna på 
den svenska marknaden steg med 10,5 pro-
cent under 2021 enligt HOX-index.
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Smittspridningen av covid-19 ökade åter 
kraftigt mot slutet av 2021 i och med sprid-
ningen av omikron-varianten. Hittills har den 
ökande smittspridningen dock haft en be-
gränsad påverkan på Länsförsäkringars      
affärsverksamhet. I samband med utbrottet 
av pandemin under första kvartalet 2020 vid-
togs kraftiga stimulansåtgärder från politiskt 
håll och av relevanta myndigheter och pen-
ningpolitiken är alltjämt expansiv även om 
Riksbanken inlett nedtrappningen av sina 
obligationsköp. Stimulanserna bidrog till po-
sitiv makroekonomisk utveckling, starka bör-
ser och fortsatt stigande bostadspriser un-
der 2021, vilket sammantaget påverkade 
Länsförsäkringars verksamhet positivt.

Länsförsäkringar har sedan första kvarta-
let 2020 vidtagit ett antal åtgärder för att sä-
kerställa driften av den löpande verksam-
heten. De åtgärder som vidtagits har som 
ändamål att Länsförsäkringars 3,9 miljoner 
kunder ska påverkas så lite som möjligt och 
få fortsatt god service. För att minska smitt-
spridningen har verksamheten anpassats i 
linje med myndigheternas restriktioner, ex-
empelvis genom utökad möjlighet till kund-
möten via digitala kanaler, distansarbetande 
medarbetare och skilda lokaler för verksam-
hetens kritiska funktioner och arbetsuppgifter. 

Tillgänglighet
Det är mycket viktigt för Länsförsäkringar 
att finnas tillgängliga för kunder. Länsförsäk-
ringsbolagens kontor fortsätter vara till-
gängliga för kundmöten, men med hänsyn 
tagen till myndigheternas rekommendationer. 
För att säkerställa att kunderna kan fortsätta 
att utföra sina ärenden är de digitala kana-
lerna samt den digitala kommunikationen än 
viktigare. Det digitala kundmötet är en natur-
lig kontaktpunkt för Länsförsäkringar vilket 
skapar goda förutsättningar för verksam-
heten att fortlöpa utan störningar. 

Information gällande covid-19

Initiativ och samhällsengagemang
Runt om i landet tar Länsförsäkringar initiativ 
för att stötta kunder, lokala företag och för-
eningsliv som drabbats hårt av pandemin. 
Under 2021 har Länsförsäkringar medverkat i 
Beredskapslyftet som hjälper regionerna i 
Stockholm, Skåne, Väst och Södermanland 
att hitta under- och sjuksköterskor i närings-
livet som kan stötta vården under pandemin. 
Länsförsäkringar har även skänkt vaccinatio-
ner till världens fattigaste ekonomier via Vac-
cine Forward. Länsförsäkringar AB är före-
tagspartner med Röda Korset och stöttar 
deras arbete under pandemin, både genom 
finansiellt bidrag och volontärarbete.

Sakförsäkringsverksamhet
Fortsatt god premietillväxt
Premietillväxten var fortsatt relativt opåver-
kad av pandemin under 2021, premieintäkt 
efter avgiven återförsäkring ökade med 6 
procent. Agrias starka tillväxt fortsatte, del-
vis på grund av ett ökat intresse för att skaf-
fa 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.

God skadekostnadsutveckling 
Skadekostnadsutvecklingen var god under 
2021. Pandemin, med vidtagna skyddsåtgärder 
och rekommendationer, innebar fortsatt 
något mindre rörelse i samhället, vilket 
resulterade i färre reseskador. Inom mottagen 
återförsäkring fortsätter reglering av skador 
avseende 2020 för avbrottsförsäkring. 
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 pandemin 
under 2021. Affärsvolymerna ökade med 17 
procent.

Minskade kreditförlustreserver
Med anledning av förbättrad framåtblickande 
makroekonomiska scenarierna för beräk-
ningen av Länsförsäkringar Banks förväntade 
kreditförluster minskade kreditförlustreser-
veringar under 2021 och är nu i princip tillba-
ka till nivåerna från i början av 2020. 

Liv-och pensionsförsäkringsverksamhet 
Fortsatt starkt nettoinflöde
Nettoinflödet av premier och kapital fortsat-
te att öka  starkt under 2021. Beroende på 
pandemins utveckling kan tillväxten avta till 
följd av minskad ekonomisk aktivitet och 
ökad arbetslöshet.

Länsförsäkringsgruppen 
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Sakförsäkring

 • Rörelseresultatet ökade till 19 734 (7 252) Mkr, med en kapitalavkastning på 19 306 (6 950) Mkr.  
 • Återbäring och rabatter till kunderna uppgick till 2 571 (1 832) Mkr
 • Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 31 193 (29 397) Mkr. 
 • Det försäkringstekniska resultatet ökade till 4 126 (2 873) Mkr. 
 • Totalkostnadsprocenten uppgick till 91,5 (92,9), med en skadeprocent på 73,2 (74,2).
 • Konsolideringskapitalet ökade med 20 118 Mkr under året till 111 429 Mkr.

Året i korthet Uppgifterna inom parentes avser helår 2020.

Sakförsäkring, länsförsäkringsgruppen

Nyckeltal, Mkr
Jan-dec 

2021
Jul-dec 

2021
Jan-jun  

2021
Jan-dec  

2020

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring 31 193 15 952 15 241 29 397

Försäkringstekniskt resultat 4 126 2 749 1 377 2 873

Återbäring och rabatter -2 571 -2 411 -160 -1 832

Total kapitalavkastning 19 306 10 509 8 797 6 950

Rörelseresultat 19 734 10  084 9 650 7 252

Konsolideringskapital 111 429 111 429 100 846 91 311

Konsolideringsgrad, % 349 349 320 302

Driftskostnadsprocent 18,3 17,4 19,2 18,8

Skadeprocent 73,2 71,1 75,4 74,2

Totalkostnadsprocent 91,5 88,5 94,6 92,9

Resultat
Resultatet för länsförsäkringsgruppens sak-
för säkringsverksamhet är summan av resul-
taten i de 23 länsförsäkringsbolagen och 
sakförsäk ringsverksamheten inom Länsför-
säkringar AB- koncernen. 

Rörelseresultatet för länsförsäkrings-
gruppens sakförsäkringsverksamhet ökade 
till rekordstarka 19 734 (7 252) Mkr, till följd av 
en mycket god kapital avkastning och ett 
starkt försäkringstekniskt resultat. Börs-
marknaderna hade en mycket god utveckling 
under 2021, vilket resulterade i en kapitalav-
kastning på 19 306 (6 950) Mkr.

Det försäkringstekniska resultatet ökade 
till 4 126 (2 873) Mkr, drivet av fortsatt god 
premietillväxt på 6 procent och god skade-
kostnadsutveckling, framförallt under andra 
halvåret 2021. Skadeprocenten minskade till 
73,2 (74,2) och driftskostnadsprocenten 
minskade till 18,3 (18,8), vilket resulterade i 
en totalkostnadsprocent på 91,5 (92,9). Mätt 
som ett femårigt genomsnitt var totalkost-
nadsprocenten och skadeprocenten fortsatt 
stabila på 94 respektive 75. 

Baserat på det starka resultatet 2021      
kommer länsförsäkringsbolagen samman-
taget betala tillbaka minst 2 571 (1 832) Mkr    
i återbäring och  rabatter till sina ägare –  
kunderna.

Konsolideringskapitalet ökade med         
20 118 Mkr under året till 111 429 Mkr per 31 
december 2021. Konsolideringsgraden upp-
gick till 349 (302) procent. Varje bolag inom 
länsförsäkringsgruppen har en stark kapital-
situation och bedöms ha goda förutsättning-
ar att hantera ytterligare effekter som pan-
demin kan medföra. 

Affärsvolymer
Länsförsäkringars marknadsledande position 
på den svenska sakförsäkringsmarknaden 
var fortsatt stabil med en marknadsandel på 
30,6 procent per 30 september 2021, enligt 
Svensk Försäkrings statistik.

Premieintäkten efter avgiven återförsäkring 
ökade med 6,1 procent till 31 193 (29 397) Mkr. 
Ökningen var betingad av både premiehöjningar 
och beståndsökningar. Inom privatsegmen-
tet var det fortsatt villahem- och olycksfalls-
försäkring som drev tillväxten. Agrias starka 

tillväxt fortsatte under 2021, både i Sverige 
och i de utländska affärerna, delvis på grund 
av ett ökat intresse för att skaffa husdjur un-
der pandemin - premieintäkten ökade med 
18 procent. Inom företagssegmentet var det 
fortsatt god tillväxt i fastighets-, företags- 
och ansvarsförsäkring. Motorsegmentets 
premieintäkt gynnades av fortsatt god tillväxt 
inom företagsmotor. Lantbrukssegmentets 
premieintäkt ökade med drygt 3 procent.

Premietillväxten var fortsatt relativt opå-
verkad av pandemin under 2021. 

Skadeutveckling
Försäkringsersättningar efter avgiven återför-
säkring uppgick till 22 595 (21 574) Mkr. Skade-
kostnadsutvecklingen var god under 2021, 
framförallt under andra halvåret, vilket resultera-
de i en skadeprocent på 73,2 (74,2). 

Pandemin, med vidtagna skyddsåtgärder 
och rekommendationer, innebar fortsatt fär-
re reseskador under året. Däremot ökade 
motorskador något under 2021 jämfört med 
föregående år. 

Bland de större skadorna dominerade 
skador orsakade av översvämningar.       

Huvuddelen av Länsförsäkringars sakförsäkringsaffär tecknas av länsförsäkringsbolagen. Resultatet för länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet  
är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och sakförsäkringsverksamheten inom Länsförsäkringar AB-koncernen.
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Sommarens kraftiga skyfall i Gävleborg 
drabbade mer än 2 300 av Länsförsäkringars 
kunder, men översvämningsskadornas på-
verkan på länsförsäkringsgruppens resultat 
var begränsad till 200 Mkr på grund av ex-
ternt återförsäkringsskydd. Även bränder 
orsakade större skador, framförallt inom fö-
retagssegmentet. 

Agrias skadekostnadsutveckling för för-
säkring av sällskapsdjur i Sverige stabilisera-
des. 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 försäkringspre-
mier. I maj 2021 lanserades Agria Vårdguide 
även i övriga Norden. 

Kapitalavkastning
Länsförsäkringsgruppen redovisade en mycket 
god kapitalavkastning under 2021 om 19 306   
(6 950) Mkr, en avkastning på 15,3 procent av 
tillgångsvärdet per 31 december 2021. Börs-
marknaderna hade en mycket god utveckling 
under 2021. Även värdeökning i fastighets-
placeringar från innehav i Humlegården* bidrog 
 positivt till kapitalavkastningen, delvis på grund 
av en uppdaterad värderingsmetod per de-
cember 2021.
*  Humlegården Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som ägs av de 

23 länsförsäkringsbolagen, Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar 
Fondliv och Länsförsäkringar Liv.

 Aktier  Räntebärande
 Fastigheter  Övrigt

Summan av placeringstillgångarna uppgick  
per 31 december 2021 till 152,1 Mdkr.

Fördelning placeringstillgångar

51,2%

20,1%

23,4%

5,3%
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Bank

 • Rörelseresultatet ökade till 2 296 (1 844) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 9,8 (8,5) procent.
 • Räntenettot minskade med 2 procent till 4 741 (4 845) Mkr.
 • Affärsvolymerna ökade med 17 procent till 852 (729) Mdkr, inlåningen ökade till 146 (136) Mdkr och utlåningen ökade 
till 362 (340) Mdkr.

 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 1 procent, antalet bankkort ökade med 5 procent. 

Året i korthet Uppgifterna inom parentes avser helår 2020.

Länsförsäkringar Bank, koncernen

Nyckeltal, Mkr
Jan-dec 

2021
Jul-dec 

2021
Jan-jun  

2021
Jan-dec  

2020

Rörelseresultat 2 296 1 068 1 228 1 844

Räntabilitet på eget kapital, % 9,8 8,9 10,7 8,5

Räntenetto 4 741 2 375 2  366 4 845

K/I-tal före kreditförluster 0,56 0,64 0,49 0,49

Resultat
Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelse-
resultatet ökade med 25 procent till 2 296        
(1 844) Mkr. Ökningen förklaras främst av en 
god utveckling i bankaffären samt lägre kre-
ditförluster till följd av mer positiva makro-
ekonomiska scenarier. Dessutom minskade 
kreditförlusterna med 265 Mkr på grund av 
Wasa Kredits avtal om försäljning av en volym 
kreditförsämrade och tidigare bortskrivna 
fordringar relaterade till två affärssegment. 
Placeringsmarginalen uppgick till 1,09 (1,18) 
procent. Räntabiliteten på eget  kapital 
stärktes till 9,8 (8,5) procent. 

Rörelseintäkterna ökade med 5 procent 
till 4 488 (4 278) Mkr hänförligt till högre pro-
visionsintäkter och nettoresultat av finan-
siella poster. Räntenettot minskade med 2 
procent till 4 741 (4 845) Mkr till följd av något 
lägre utlåningsmarginaler. Det underliggande 
provisionsnettot, exklusive utbetalda ersätt-
ningar till länsförsäkringsbolagen, hade en 
fortsatt stark utveckling och ökade med 30 
procent till 1 332 (1 028) Mkr. Provisionsnet-
tot uppgick till –331 (–559) Mkr. 
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Bankkoncernens rörelseresultat och räntabilitet 
på eget kapital

Kostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 20 procent 
till 2 523 (2 109) Mkr. Under det fjärde kvarta-
let gjordes en genomlysning av immateriella 
tillgångar varvid ett nedskrivningsbehov 
identifierades, främst relaterat till det nya 
kärnbankssystemet, varför en nedskrivning 
om 305,8 Mkr genomfördes. Exklusive ned-
skrivningen ökade kostnaderna med 5 pro-
cent till 2 217 Mkr. Den underliggande kost-
nadsökningstakten är lägre i jämförelse med 
föregående år och är främst hänförlig till 
IT-satsningar och AML-relaterade kostnader. 
K/I-talet före kreditförluster uppgick till 0,56 
(0,49) och K/I-talet efter kreditförluster 
uppgick till 0,49 (0,57). Exklusive nedskriv-
ningen uppgick K/I-talet före kreditförluster 
till 0,49.

Kreditförluster
Kreditkvaliteten i låneportföljen är fortsatt
mycket hög och kreditförlusterna i bankkon-
cernen är låga. Med anledning av förbättring-
ar av de framåtblickande makroekonomiska
scenarierna som ligger till grund för beräk-
ningen av förväntade kreditförluster har
kreditförlustreserveringarna under året
minskat och är nu i princip tillbaka till nivåer-
na från i början av 2020. I december teckna-

de Wasa Kredit avtal om försäljning av en
volym kreditförsämrade och tidigare bort-
skrivna fordringar relaterade till två affärs-
segment. Försäljningen som väntas slutföras 
under det första kvartalet 2022 påverkar 
kreditförlusterna under 2021 positivt
med 265 Mkr. Sammanlagt uppgick kredit-
förlusterna under året till –331 (326) Mkr  
netto, vilket motsvarar en kreditförlustnivå 
på –0,09 (0,09) procent.

Kreditförsämrade lånefordringar (stadie 
3) före reserveringar uppgick till 1 091 (1 151) 
Mkr, vilket motsvarar en andel kreditförsäm-
rade lånefordringar om 0,20 (0,22) procent. 
Förlustreserven avseende kreditförsämrade 
lånefordringar uppgick till 366 (405) Mkr. Re-
serveringsgraden för kreditförsämrade låne-
fordringar uppgick till 33,6 (35,2) procent. Ut-
över detta innehålls 54 (54) Mkr av ersätt-
ningarna till länsförsäkringsbolagen avseen-
de kreditförsämrade lånefordringar*. Inklusi-
ve innehållen länsförsäkringsbolagsersätt-
ning uppgick kreditförlustreserven för 
kreditförsämrade lånefordringar totalt till 
421 (459) Mkr. Reserveringsgraden för kredit-
försämrade lånefordringar, inklusive inne-
hållen länsförsäkringsbolagsersättning, upp-
gick till 38,6 (39,9) procent.
*  I enlighet med avräkningsmodellen hänförlig till länsförsäkrings-

bolagens åtaganden för genererade affärer.

Länsförsäkringar erbjuder banktjänster genom Länsförsäkringar Bank, som ingår i Länsförsäkringar AB-koncernen. De 23 länsförsäkringsbolagen ansvarar för ban-
kens kundkontakter, medan Länsförsäkringar AB ansvarar för bankens gemensamma affärsverksamhet, bedriver strategiskt utvecklingsarbete och sköter service.
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Affärsvolymer
Affärsvolymerna ökade med 17 procent till 
852 (729) Mdkr. Utlåningen ökade med 6 pro-
cent till 362 (340) Mdkr med fortsatt hög 
kreditkvalitet. Utlåningen i Länsförsäkringar 
Hypotek ökade med 7 procent till 279 (260)
Mdkr. Utlåningen i Wasa Kredit ökade med
2 procent till 26 (25) Mdkr. Inlåningen ökade
med 7 procent till 146 (136) Mdkr. Fondvoly-
men ökade med 36 procent till 343 (253) 
Mdkr. 

 Bolån  Inlåning  Lantbruksutlåning
 Fond  Övrig utlåning, bank och Wasa Kredit

Bankkoncernens affärsvolym
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Upplåning
Koncernen har en låg refinansieringsrisk och
en välfördelad förfallostruktur. Emitterade
värdepapper ökade med 13 procent till nomi-
nellt 260 (229) Mdkr, varav säkerställda obli-
gationer uppgick till 214 (189) Mdkr, icke sä-
kerställd långfristig upplåning uppgick till 45 
(40) Mdkr och kortfristig upplåning uppgick 
till 0,6 (0,5) Mdkr. Genomsnittlig återstående 
löptid för den långfristiga upplåningen upp-
gick den 31 december 2021 till 3,1 (3,1) år.   
Under året emitterades säkerställda obliga-
tioner med en volym motsvarande nominellt 
45,8 (35,1) Mdkr. Återköp av säkerställda obli-
gationer uppgick till nominellt 4,5 (14,1) Mdkr 
och förfall av säkerställda obligationer upp-
gick till nominellt 16,8 (13,8) Mdkr. Länsför-
säkringar Bank emitterade under året icke 
säkerställda obligationer om nominellt 13,9 

(11,0) Mdkr samtidigt som förfall uppgick till 
nominellt 8,3 (8,0) Mdkr. 

Volymen utestående senior non-prefer-
red uppgick per den 31 december 2021 till 4,3 
Mdkr. Länsförsäkringar Bank har under året 
emitterat en 5-årig icke-säkerställd Euro-
obligation med nominellt belopp om EUR 500 
miljoner samt ett förlagslån (T2) om nomi-
nellt 1,5 Mdkr. Därtill har Länsförsäkringar 
Hypotek emitterat en 7-årig Euro- benchmark 
säkerställd obligation med nominellt belopp 
om EUR 500 miljoner samt en ny svensk    
säkerställd obligation, LFH521, med förfall i 
september 2028.

 Säkerställda obligationer  Senior non-preferred 
 Icke säkerställda obligationer  Certifikat

Förfallostruktur

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

2029 -2028202720262025202420232022

Mdkr

Likviditet
Den 31 december 2021 uppgick likviditetsre-
serven till 85,6 (64,0) Mdkr. Likviditetsreser-
ven 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 unge-
fär två år utan ny upplåning på kapitalmark-
naden. Likviditetstäckningsgraden (LCR) för 
konsoliderad situation uppgick till 354 (263) 
procent per 31 december 2021. Stabil netto-
finansieringskvot (NSFR) för konsoliderad  
situation uppgick till 130 (129) procent* per 
31 december 2021.
*  Beräkningen baseras på en tillämpning av regelverkskraven enligt 

kommande uppdatering av kapitaltäckningsförordningen.

Övriga händelser
Riksdagen beslutade i december 2021 om
att införa en riskskatt för kreditinstitut vars
skulder på gruppnivå överstiger 150 Mdkr. 
Skatten som under det första året uppgår till 
0,05 procent av beskattningsunderlaget, de 
totala skulderna med vissa justeringar, till-
lämpas från och med beskattningsåret 2022. 
Länsförsäkringar Bankkoncernen kommer 
att träffas av den införda skatten.

Länsförsäkringsgruppen 
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Liv- och pensionsförsäkring

 • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 625 (702) Mkr. Totalt förvaltat kapital ökade till 225 (171) Mdkr. 
 • Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 11 691 (1 586) Mkr. Totalt förvaltat kapital uppgick till 118 (113) Mdkr. 
 • God avkastning till kunderna i samtliga förvaltade portföljer.

Året i korthet Uppgifterna inom parentes avser helår 2020.

Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv

Nyckeltal, Mkr
Jan-dec 

2021
Jul-dec 

2021
Jan-jun  

2021
Jan-dec  

2020

Länsförsäkringar Fondliv

Premieinkomst netto 24 682 13 451 11 231 12 228

Rörelseresultat 625 287 338 702

Förvaltat kapital 225 028 225 028 198 574 170 953

Kapitalkvot, % 143 143 145 144

Länsförsäkringar Liv (konsolideras inte i Länsförsäkringar AB-koncernen)

Resultat 11 691 6 543 5 148 1 586

Förvaltat kapital 118 005 118 005 114 384 112 514

Konsolidering Nya Trad, % 118 118 122 116

Konsolidering Gamla Trad, % 125 125 119 113

Kapitalkvot, % 219 219 209 195

Länsförsäkringar Fondlivs resultat
Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat upp-
gick till 625 (702) Mkr. Nettoinflöde av premie 
och kapital från befintliga och nya kunder öka-
de till 14 073 (4 618) Mkr. Det förvaltade kapita-
let ökade med 32 procent till 225 (171) Mdkr 
per 31 december 2021, främst på grund av god 
avkastning samt stark tillväxt i den underlig-
gande affären. 

Den starka tillväxten resulterade i en 102 
procentig ökning av totala premieinkomsten 
till 24 682 (12 228) Mkr, varav inflyttat kapital 
14 902 (3 758) Mkr och inbetalda premier       
9 780 (8 470) Mkr. Premieinkomsten efter av-
given återförsäkring för försäkringsrisk öka-
de till 292 (262) Mkr. Provisions- och avgifts-
intäkterna ökade till 2 201 (1 809) Mkr, till 
följd av ett högre förvaltat kapital och starkt 
premieinflöde under 2021. 

Rörelseresultatet påverkades av en upp-
daterad affärsmodell med ökade ersättning-
ar till länsförsäkringsbolagen. Enligt den 
uppdaterade affärsmodellen, vars syfte är 
att främja tillväxt, är ersättningar delvis re-
sultatbaserade från och med 2021. Därmed 
ökade distributionskostnaderna vilket resul-
terade i driftskostnader på 1 692 (1 212) Mkr. 
Administrationskostnaderna ökade till 716 
(614) Mkr, varav 86 Mkr till följd av nedskriv-
ning av immateriella tillgångar. 

Mdkr

0

50

100

150

200

250

20212020201920182017

Förvaltat kapital fondförsäkring

Kapitalsituation
Länsförsäkringar Fondlivs kapitalsituation 
uttrycks och mäts enligt Solvens II som en 
kvot av kapitalbas i förhållande till riskbase-
rat kapitalkrav. Länsförsäkringar Fondlivs ka-
pitalkvot per 31 december 2021 uppgick till 
143 (144) procent. Kapitalbasen stärktes un-
der året, främst till följd av positiv värdeut-
veckling och starkt nettoinflöde, men mins-
kade på grund av planerad utdelning om 690 
Mkr avseende verksamhetsåret 2021. Läns-
försäkringar Fondliv har en stark kapitalsitu-
ation och bedöms ha goda förutsättningar 
att hantera ytterligare effekter som pande-
min kan medföra. 

Länsförsäkringar Fondlivs fondförsäkring 
och garantiförvaltning
Fondförsäkring
Utvecklingen på de finansiella marknaderna 
var överlag mycket god under 2021. Denna 
utveckling avspeglade sig även för Länsför-
säkringar Fondlivs fondutbud. Av totalt 156 
fonder hade 87 procent positiv avkastning 

under 2021, med en snittavkastning på 24 
procent för kunderna. Fonder med inriktning 
mot fastigheter samt svenska och amerikan-
ska aktier tillhörde kategorier med starkast 
utveckling, medan fonder med inriktning mot 
Kina och vissa tillväxtmarknader utvecklades 
negativt. 

Ett attraktivt fondutbud av god kvalitet 
som ger kunderna bra avkastning på sitt 
pensionskapital är en central del av Länsför-
säkringars erbjudande. Samtliga fonder 
granskas och utvärderas noggrant utifrån 
bland annat förvaltningsorganisation, av-
kastning och hållbarhet. Alla fondbolag i 
fondutbudet har skrivit under FN:s principer 
för ansvarsfulla investeringar (PRI). Länsför-
säkringar Fondliv var ett av de första bolagen 
i branschen som införde kompletterande kri-
terier för att identifiera och främja bolag i 
klimatomställning mot Parisavtalets klimat-
mål. Under 2021 lanserades nio nya fonder 
som alla främjar hållbarhet. Därtill ersattes 
tio fonder av fonder med högre hållbarhets-
nivå och avkastningspotential. Drygt 80 pro-

Länsförsäkringar erbjuder pensionssparande främst inom tjänstepension. Genom Länsförsäkringar Fondliv erbjuds fondförvaltning, garanti förvaltning 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.   
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cent av fondutbudet utgörs av fonder som 
främjar hållbarhet eller har hållbarhet enligt 
klassificeringen i EUs Disclosureförordning. 
Målsättningen är att 95 procent av fondutbudet 
ska möta hållbarhetsklassificeringen 2023. 

Garantiförvaltning
Länsförsäkringar Fondliv erbjuder garanti-
förvaltning för kunder som efterfrågar en 
garanti i sitt sparande och en lägsta nivå på 
sina framtida utbetalningar. Länsförsäkringar 
garanterar en del av kundens inbetalda försäk-
ringskapital med möjlighet till ytterligare av-
kastning. Placeringarna per 31 december 2021 
bestod av 39 procent räntebärande place-
ringar, 37 procent aktier och 24 procent alter-
nativa investeringar. Andelen alternativa inves-
teringar har succesivt ökat de senaste åren.

Garantiförvaltningens förvaltade kapital 
ökade till 5,7 (4,6) Mdkr. Avkastning uppgick till 
17,0 (5,9) procent. Sedan 2019 har avkastningen 
i genomsnitt uppgått till 13 procent per år. 

Länsförsäkringar Livs resultat
Länsförsäkringar Livs resultat ökade till        
11 691 (1 586) Mkr, främst på grund av en 
stark kapitalavkastning och stigande mark-
nadsräntor under 2021. Länsförsäkringar Livs 
samtliga förvaltningsformer levererade stark 
kapitalavkastning, framförallt från investe-
ringar i private equity, noterade fastigheter 
och aktier. Totalt uppgick kapitalavkastning-
en till 10 942 (4 099) Mkr. 

Hållbarhet är en integrerad del av Läns-
försäkringar Livs portföljer. Per 31 december 
2021 var 16 procent av förvaltat kapital pla-
cerade i hållbarhetsinriktade obligationer, 
vilket överträffade målet på 15 procent. 

Länsförsäkringar Liv arbetar också aktivt 
för att stärka bolagets balansräkning och  
kapitalsituation i syfte att förbättra förut-
sättningarna 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 säker-
hetsställa buffertar för framtida utbetalning-
ar anpassas återbäringsräntan löpande. Till 
följd av stark kapitalavkastning och starkt 
resultat höjdes återbäringsräntan vid flera 
tillfällen under 2021. I oktober 2021 fördela-
des även 4,5 Mdkr, motsvarande 7 procent, i 
extra återbäring till 400 000 kunder med 
pensionssparande i förvaltningsformerna 
Nya Trad och Gamla Trad. I och med fördel-
ningen av extra återbäring sänktes återbä-
ringsräntan från 1 november till 6 procent i 
Nya Trad och 4 procent i Gamla Trad. Ge-
nomsnittlig återbäringsränta under 2021 var 
13,8 procent i Nya Trad och 11,3 procent i 
Gamla Trad.

Den försäkringstekniska avsättningen mins-
kade med 5,2 (2,0) Mdkr under 2021, främst 
drivet av negativt kassaflöde där utbetal-
ningar och utflyttar översteg premieinkom-
sten samt stigande marknadsräntor. Föränd-
ringar i marknadsräntor påverkar resultatet i 
Länsförsäkringar Liv eftersom framtida åtag-
anden diskonteras med marknadsräntan. 
Diskonteringsräntan ökade till följd av att 
svenska 10-åriga statsobligationsräntan steg 
med 26 baspunkter under 2021. Bolaget 
skyddar sig dock i stor utsträckning mot re-
sultateffekten som uppstår av ränteföränd-
ringar 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 pro-
cent vilket även påverkade diskonteringen av 
skulder för löptider över 10 år negativt. 

Driftskostnaderna minskade med 15 pro-
cent till 370 (438) Mkr inom flera områden, 
såsom inköpta tjänster, ersättningar och IT. 
Länsförsäkringar Liv arbetar med långsiktiga 
kostnadsbesparingar för en effektivare verk-
samhet och lägre kundavgifter.

Kapitalsituation
Länsförsäkringar Livs kapitalsituation uttrycks 
och mäts enligt Solvens II som en kvot av ka-
pitalbas i förhållande till riskbaserat kapi-
talkrav. Länsförsäkringar Livs kapitalkvot öka-
de till 219 (195) procent per 31 december 
2021. Den förbättrade kapitalkvoten berodde 
främst på att kapitalbasen stärktes under 
året till följd av stark kapitalavkastning i för-
valtningsportföljerna. Länsförsäkringar Liv 
har en stark kapitalsituation och bedöms ha 
goda förutsättningar att hantera framtida 
negativa marknadsrörelser. Konsoliderings-
graden uppgick till 118 (116) procent i Nya 
Trad och 125 (113) procent i Gamla Trad.

Länsförsäkringar Livs traditionella 
 förvaltning
Länsförsäkringar Liv, som är stängt för ny-
teckning, förvaltar traditionell livförsäkring 
åt sina kunder fördelat på tre bestånd; Nya 
Trad, Gamla Trad och Nya Världen. Totalt för-
valtat kapital uppgick till 118 (113) Mdkr per 31 
december 2021.

Nya Trad
Förvaltat kapital i Nya Trad uppgick till 31 (26) 
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. 

I november 2021 uppdaterades försäkrings-
villkoren för kunder med pensionssparande i 
förvaltningsformen Försäkrad Pension, vilket 
innebar villkorsändring av förvaltningsform 
till Nya Trad. Villkorsändringens syfte var 
lägre avgifter, ökad möjlighet till bättre vär-
detillväxt, samt ökad andel hållbarhetsinrik-
tade placeringar och avsåg ett förvaltat ka-
pital om 0,9 Mdkr.

Placeringarna per 31 december 2021 be-
stod av 44 procent räntebärande, 37 procent 
aktier, 12 procent alternativa investeringar 
och 7 procent fastigheter. Under 2021 ökade 
andelen aktier och alternativa investeringar 
medan andelen räntebärande placeringar 
minskade. 

Kapitalavkastningen uppgick till 16,7 (5,4) 
procent. Sedan starten 2013 har avkastning-
en i genomsnitt uppgått till 7,4 procent per 
år. Återbäringsräntan var 6 (3) procent per 31 
december 2021. Sedan 2013 har återbärings-
räntan i genomsnitt varit 7,3 procent per år. 

Gamla Trad
Förvaltat kapital i Gamla Trad uppgick till 77 
(76) Mdkr. Risktagandet i placeringsportföl-
jen i Gamla Trad syftar i första hand till att 
säkerställa att garanterade åtaganden kan 
infrias även vid en negativ marknadsutveck-
ling. Samtidigt tas en balanserad risk i syfte 
att möjliggöra en rimlig avkastning på kun-
dernas sparade kapital. 

Placeringarna per 31 december 2021 be-
stod av 75 procent räntebärande, 10 procent 
alternativa investeringar, 8 procent fastighe-
ter och 7 procent aktier. Under 2021 ökade 
andelen aktier, alternativa investeringar och 
fastigheter medan andelen räntebärande 
placeringar minskade. 

Kapitalavkastningen uppgick till 6,3 (3,4) 
procent. Återbäringsräntan var 4 (2) procent 
per 31 december 2021.

Nya Världen  
Förvaltat kapital i Nya Världen uppgick till 10 
(9) Mdkr. Nya Världen är en traditionell för-
säkring där kunderna tar del av värdeföränd-
ringar 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 31 december 2021 be-
stod av 71 procent aktier och 29 procent rän-
tebärande. Placeringarna i aktier är geogra-
fiskt diversifierade. I början av 2021 avytt-
rades investeringar i tillväxtmarknader med-
an investeringar i utvecklade marknader 
ökade, vilket bidrog till stark avkastning.

Kapitalavkastningen uppgick till 21,3 (6,5) 
procent.
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Länsförsäkringar kan genom Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling erbjuda en helhet för en 
trygg bostadsaffär; fastighetsförmedling, 
bank och försäkring samlat på ett ställe.  
Fastighetsförmedlingen är ett viktigt kundmö-
te även för försäljning av bolån och försäkring. 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 
har 189 bobutiker runt om i landet. Länsför-
säkringar 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 kundnöjdhets-
mätning 2021 inom fastighetsmäklar-
branschen. 

Fastighetsförmedlingen är en integrerad del 
av det lokala länsförsäkringsbolagets hel-
hetserbjudande med målet att erbjuda mer 
än bara förmedling och försäljning av bostä-
der. Verksamheten bedrivs i franchiseform 
där det lokala länsförsäkringsbolaget är 
franchisegivare för den lokala bobutiken. Det 
innebär även att Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedling skiljer sig från andra riks-
täckande fastighetsmäklarkedjor genom att 
alltid vara lokalt förankrat.

Under 2021 förmedlade Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling totalt 30 900 (28 000) 
bostäder, en ökning med 10 procent. Antalet 
förmedlade bostadsrätter ökade med 13 pro-

Marknadsandelar för de tre största fastighets-
mäklarna per 31 december 2021*
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18,4%

12,1%

11,9%

57,6% 25,8%

16,2%

14,8%

43,2%

Mdkr Tusental

0

25

50

75

100

20212020201920182017
15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

20212020201920182017

%

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings 
förmedlade bostäder

Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings 
marknadsandelar 2017-2021*

 Totalt värde, Mdkr
 Antal förmedlade bostäder

 Marknadsandel förmedlade bostadsrätter (%)
 Marknadsandel förmedlade småhus (%)

 Fastighetsbyrån
 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
 Svensk Fastighetsförmedling
 Övriga mäklare

cent till 17 030 (15 070) bostadsrätter, och 
antalet småhus ökade med 5 procent till       
11 910 (11 382) småhus. Provisionsintäkterna 
ökade med 22 procent till 1 490 (1 223) Mkr. 
Det sammanlagda försäljningsvärdet under 
året uppgick till 84,5 (66,4) Mdkr. Länsförsäk-
ringar Fastighetsförmedlings marknadsandel 
för förmedlade småhus* uppgick till 14,8 pro-
cent per 31 december 2021. Marknadsande-
len för förmedlade bostadsrätter* uppgick 
till 12,1 procent per 31 december 2021.

*  Statistiken för marknadsandelar gällande småhus och lägenheter 
baseras på Värderingsdatas sammanställning av kontrakt, exklusi-
ve nyproduktion (rullande 12 månader per 31 december 2021). 

Fastighetsförmedling

 • Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings sammanlagda försäljningsvärde uppgick till 84,5 (66,4) Mdkr. 
 • Antalet förmedlade bostäder ökade med 10 procent till 30 900 (28 000) objekt, antalet förmedlade bostadsrätter   
ökade med 13 procent och antalet förmedlade småhus ökade med 5 procent.

 • Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är en av de största fastighetsmäklarna i Sverige med en marknadsandel på 
14,8 procent för förmedlade småhus och 12,1 procent för förmedlade bostadsrätter per 31 decemeber 2021.

Året i korthet Uppgifterna inom parentes avser helår 2020.

Länsförsäkringar erbjuder fastighetsförmedling genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Verksamheten bedrivs i franchiseform där länsförsäkringsbolagen är 
franchisegivare till 189 lokala bobutiker runt om i landet.
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Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat

Länsförsäkringar AB-koncernens rörelsere-
sultat uppgick till 3 806 (2 276) Mkr. Räntabili-
teten på eget kapital uppgick till 9 (8) procent.

Länsförsäkringar AB-koncernens sakför-
säkringsaffär är indelad i två affärsenheter, 
Sak och Agria. Affärsenheten Sak ansvarar för 
utveckling och service av länsförsäkrings-
gruppens 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 798 (516) Mkr. Premieintäkterna efter avgi-
ven återförsäkring ökade med 13 procent till   
7 662 (6 781) Mkr. Totalkostnadsprocenten 
minskade till 91,2 (95,8).

Bankkoncernens rörelseresultatet ökade 
med 25 procent till 2 296 (1 844) Mkr. Ökning-
en förklaras främst av en god utveckling i 
bankaffären samt lägre kreditförluster till 
följd av mer positiva makroekonomiska sce-
narier. Dessutom minskade kreditförlusterna 
med 265 Mkr på grund av Wasa Kredits avtal 
om försäljning av en volym kreditförsämrade 

och tidigare bortskrivna fordringar relatera-
de till två affärssegment. Räntenettot mins-
kade med 2 procent till 4 741 (4 845) Mkr till 
följd av något lägre utlåningsmarginaler. 

Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat 
uppgick till 625 (702) Mkr. Nettoinflöde av pre-
mie och kapital från befintliga och nya kunder 
ökade till 14 073 (4 618) Mkr. Det förvaltade ka-
pitalet ökade med 32 procent till 225 (171) Mdkr 
per 31 december 2021, främst på grund av god 
avkastning samt stark tillväxt i den underlig-
gande affären. 

Länsförsäkringar AB-koncernens kapi-
talavkastning hänförlig till försäkringsrörel-
sen och moderbolagets tillgångar uppgick till 
8,9 (2,6) procent. Aktier hade en mycket god 
utveckling under året och bidrog med 4,3 
(0,9) procentenheter. Fastigheter bidrog med 
3,1 (0,6) procentenheter, drivet av positiva 
marknadsvärdeförändringar. Alternativa in-
vesteringar bidrog med 1,2 (0,8) procenten-
heter, med störst bidrag från private equity. 
Ränteportföljen bidrog med 0,3 (0,3) pro-
centenheter, framförallt från amerikanska 
seniora lån som bidrog mest positivt.

Kapitalsituation
Länsförsäkringar AB-koncernens eget kapital 
ökade under andra halvåret 2021 med 1 419 
Mkr till 35 387 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, lag-
stiftning för försäkringsverksamhet och lag-
stiftning för bankverksamhet. Per 31 decem-
ber 2021 var kapitalöverskottet i Länsförsäk-
ringar AB-koncernen enligt regler om finan-
siella konglomerat 19,8 Mdkr. Kapitalbasen 

uppgick till 65,2 Mdkr och kapitalkravet till 
45,4 Mdkr. Kapitalsituationen enligt försäk-
ringsregler var densamma som kapitalsitua-
tionen enligt regler om finansiella konglome-
rat per 31 december 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. Läns-
försäkringar Banks konsoliderade situation 
består därmed av Länsförsäkringar Bank AB 
med dotterbolag. Däremot ska Länsförsäk-
ringar AB uppfylla solvensregler för bolaget i 
egenskap av försäkringsbolag, vilket beräk-
nas i enlighet med försäkringsrörelselagen. 

Under 2021 betalade Länsförsäkringar AB 
utdelning om 1 000 Mkr till sina ägare, och er-
höll utdelningar och koncernbidrag från dotter-
bolagen Länsförsäkringar Fondliv om 1 200 
Mkr, Agria om 180 Mkr och Länsförsäkringar 
Gruppliv om 55 Mkr. Länsförsäkringar ABs 
styrelse föreslår bolags stämman utdelning 
om 1 751 Mkr under 2022.

Länsförsäkringar AB-koncernens kapitalsituation

2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31

Länsförsäkringar AB

Kapitalkvot, % 181 195 -

FörsäkringsaktiebolagetAgria

Kapitalkvot, % 208 186 163

Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB

Kapitalkvot, % 242 326 276

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB

Kapitalkvot, % 143 145 144

Länsförsäkringar Bankkoncernen

Kärnprimärkapital relation, % 15,3 14,8 14,9

Länsförsäkringar AB

 • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat ökade till 3 806 (2 276) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital  uppgick 
till 9 (8) procent. Utdelning till ägarna uppgick till 1 000 (0) Mkr.

 • Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsverksamhet rapporterade ett rörelseresultat om 798 (516) Mkr. 
 • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat ökade till 2 296 (1 844) Mkr. 

 • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 625 (702) Mkr. 

 • Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 1 464 (209) Mkr.

Året i korthet Uppgifterna inom parentes avser helår 2020.

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). 
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Sakförsäkring
Inom Länsförsäkringar AB-koncernens       
affärsenhet Sak bedrivs framför allt person-
riskförsäkring, viss motor-, transport-,      
ansvars- och egendomsförsäkring, samt    
internationell återförsäkring. Länsförsäk-
ringar AB-koncernen hanterar också läns-
försäkringsgruppens gemensamma återför-
säkringsskydd.

Det försäkringstekniska resultatet ökade 
till 260 (165) Mkr och totalkostnadsprocen-
ten minskade till 90,7 (94,0) procent. Resul-
tatförbättringen berodde främst på lägre 
skadekostnader inom ansvarsförsäkring 
samt betydande positiva avvecklingsresultat 
på tidigare års skadereserver. 

Premieintäkterna efter avgiven återförsäk-
ring ökade med 5 procent till 2 771 (2 638) Mkr 
där stark försäljning inom båda affärsområden, 
Personrisk respektive Motor, Företag och 
Återförsäkring, bidrog till den goda tillväxten. 
Försäkringsersättningar efter avgiven åter-
försäkring uppgick till 1 979 (1 993) Mkr, och 
skadeprocenten minskade till 71,4 (75,5). 
Driftskostnadsprocenten ökade till 19,3 
(18,5). 

Rörelseresultat uppgick till 259 (352) Mkr, 
där föregående års resultat gynnades av en 
kapitalavkastning. Efter fusion mellan Läns-
försäkringar Sak och Länsförsäkringar AB i 
maj 2021 bokas kapitalavkastningen i moder-
bolagets Stöd och service enheter.

Personrisk
Premieintäkterna efter avgiven återförsäk-
ring för Personrisk ökade med 5 procent till  
1 565 (1 488) Mkr. Premieintäkterna för sjuk-
vårdsförsäkring fortsatte att öka under 2021, 
främst genom stark digital försäljning och 
kundvård. 

Det försäkringstekniska resultatet ökade 
till 152 (102) Mkr där resultatet för sjukvårds- 
och sjukförsäkring förbättrades till följd av 
lägre skadekostnader. Olycksfallsförsäkring 
fortsatte att leverera ett stabilt positivt re-
sultat. Resultatet för grupplivförsäkring 
minskade drivet av högre skadekostnader, 
portföljen är dock relativt liten så naturlig 
variation i dödlighet kan medföra variation i 
skadeutfallet mellan år. 

Motor, Företag och Återförsäkring
Premieintäkterna efter avgiven återförsäk-
ring För Motor, Företag och Återförsäkring 
ökade med 5 procent till 1 206 (1 150) Mkr. 
 Affärsvolymen för motor- och företagsför-
säkring växte starkt under året medan 
affärs volymen för internationell mottagen 

återförsäkring minskade på grund av ett ökat 
fokus på lönsamheten i portföljen. 

Det försäkringstekniska resultatet ökade 
till 101 (64) Mkr, främst på grund av lägre 
skadekostnader inom ansvarsförsäkring 
samt betydande positiva avvecklingsresultat 
på tidigare års skadereserver inom flera affä-
rer. Länsförsäkringsgruppens interna åter-
försäkring, där Länsförsäkringar AB deltar 
med en 15 procentig andel av mottagen åter-
försäkring, fortsatte att leverera stabilt posi-
tivt resultat. Resultatet för transportförsäk-
ring minskade något till följd av flera större 
skadehändelser, även motorförsäkring redo-
visade ett något svagare resultat. Resultatet 
för internationell mottagen återförsäkring 
var fortsatt negativt, främst på grund av sto-
ra naturskador såsom sommarens över-
svämningar i Europa. 

I affärsenheten Sak ingår även skadeliv-
ränterörelse och avvecklingsaffär som redo-
visade ett resultat om 7 (-1) Mkr. 

Agria
Länsförsäkringar erbjuder djur- och gröda-
försäkring genom Länsförsäkringar AB-  
koncernens dotterbolag Agria Djurförsäk-
ring.

Agrias försäkringstekniska resultat ökade 
till 424 (132) Mkr, till följd av fortsatt stark 
tillväxt och stabiliserad skadekostnadsut-
veckling. Detta resulterade i en förbättrad 
totalkostnadsprocent på 91,4 (96,9). 

Premieintäkten efter avgiven återförsäk-
ring ökade med 18 procent till 4 891 (4 143) 
Mkr, till följd av både premiehöjningar och 
beståndstillväxt. Tillväxten i de utländska af-
färerna var fortsatt stark. Under oktober 
lanserade Agria sin verksamhet i Tyskland. 
Därmed finns bolaget i sju länder.

Försäkringsersättningar efter avgiven 
återförsäkring uppgick till 3 501 (3 155) Mkr. 
Skadeprocenten minskade till 71,6 (76,1), 
främst på grund av en stabiliserad skade-
kostnadsutveckling för försäkring av säll-
skapsdjur i Sverige. Däremot tyngdes resul-
tatet för häst- och lantbruksförsäkring av 
ökade skadekostnader, varav flera större 
skador, under 2021. Driftskostnaderna upp-
gick till 971 (861) Mkr och driftskostnadspro-
centen förbättrades till 19,8 (20,8). 

Rörelseresultat ökade till 539 (164) Mkr, 
gynnat av både ett förbättrat försäkrings-
tekniskt resultat och ökad kapitalavkastning. 

Antalet kunder som använder Agria Vård-
guide appen för kostnadsfri digital veterinär-
rådgivning har ökat stadigt sedan lansering-
en i september 2020. Dessutom är kundnöjd-

heten fortsatt mycket god. I maj 2021 lanse-
rades Agria Vårdguide även i övriga Norden. 
Tanken är att fler djurägare ska upptäcka hur 
tryggt och enkelt det är med digital veteri-
närrådgivning vid lindrigare skador och sjuk-
domar. 
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Försäkrings tekniska resultat

Bank
Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelse- 
resultatet ökade med 25 procent till 2 296     
(1 844) Mkr. Ökningen förklaras främst av en 
god utveckling i bankaffären samt lägre kre-
ditförluster till följd av mer positiva makro- 
ekonomiska scenarier. Dessutom minskade 
kreditförlusterna med 265 Mkr på grund av 
Wasa Kredits avtal om försäljning av en volym 
kreditförsämrade och tidigare bortskrivna 
fordringar relaterade till två affärssegment. 
Räntenettot minskade med 2 procent till 4 741 
(4 845) Mkr till följd av något lägre utlånings-
marginaler. Mer information om Länsförsäk-
ringar Bank finns att läsa på sidorna 9-10. 

Fondförsäkring
Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat 
uppgick till 625 (702) Mkr. Nettoinflöde av 
premie och kapital från befintliga och nya 
kunder ökade till 14 073 (4 618) Mkr. Det för-
valtade kapitalet ökade med 32 procent till 
225 (171) Mdkr per 31 december 2021, främst 
på grund av god avkastning samt stark till-
växt i den underliggande affären. Mer infor-
mation 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, exklude-
rat Länsförsäkringar Gruppliv, samt enheter 
inom Stöd och service. Stöd och service   
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ansvarar för affärsservice, dels inom koncer-
nen dels till länsförsäkringsbolagen, och be-
driver Länsförsäkringars gemensamma IT- 
och strategiska utvecklingsverksamhet. 

Moderbolagets sakförsäkringsaffär rap-
porterade en premieintäkt efter avgiven 
återförsäkring på 2 447 (2 339) Mkr där stark 
försäljning inom båda affärsområden, Per-
sonrisk respektive Motor, Företag och Åter-
försäkring, bidrog till den goda tillväxten. 
Försäkringsersättningar efter avgiven åter-
försäkring uppgick till 1 769 (1 819) Mkr, vilket 
resulterade i ett försäkringstekniskt resultat 
på 206 (88) Mkr.

Icke tekniska intäkter och kostnader från 
moderbolagets Stöd och service verksamhet 
summerade till -367 (0) Mkr, där nedskrivning 
av immateriella tillgångar om 200 Mkr bidrog 
till ökade kostnader.

Moderbolagets rörelseresultat uppgick 
till 1 464 (209) Mkr. Resultatet påverkades 
positivt av utdelningar från Länsförsäkringar 
Fondliv om 1 200 Mkr och Länsförsäkringar 
Gruppliv om 5 Mkr, samt koncernbidrag från 
Agria om 180 Mkr och Länsförsäkringar 
Gruppliv om 50 Mkr. 

Övriga händelser under 2021
Per 1 januari 2021 samlade Gamla Länsför-
säkringar AB (Länsförsäkringar ABs legala 
bolagsnamn ändrades till Gamla Länsförsäk-
ringar AB den 30 december 2020 inför kom-
mande 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. 

Den 3 maj 2021 fusionerades Länsförsäk-
ringar Sak med Gamla Länsförsäkringar AB. 
Länsförsäkringar Sak blev genom fusionen 
moderbolag i koncernen och bytte bolags-
namn till Länsförsäkringar AB. Syftet med 
förändringen av den legala strukturen inom 
koncernen var huvudsakligen att åstadkom-
ma en mer ändamålsenlig, överblickbar och 
effektiv juridisk organisation, bland annat  
genom att den konsoliderade situationen för 
bankverksamheten utgörs av endast bank-
koncernen.

Sedan 2019 arbetar Länsförsäkringar AB 
efter en klimatsmart vision och under 2021 
antogs ett nytt klimatmål om att bli klimat-
positiva senast 2045. Detta innebär att alla 
enheter inom Länsför säkringar AB-koncer-
nen ska bidra positivt till att motverka kli-
matförändringar samtidigt som klimatrisker 
i verksamheten minskar. Under andra kvarta-
let 2021 skrev Länsförsäkringar Bank under 
FNs principer för ansvarsfull bankverksam-
het, Principles for Responsible Banking.

Händelser efter årets utgång
Agria fortsätter sin internationella tillväxt-
strategi. Den 4 februari 2022 förvärvade   
Agria Djurförsäkring det irländska bolaget 
Capstone Financial Services Limited som till-
handahåller djurförsäkring under varumär-
kena Petinsure i Irland och Zoopo i Neder-
länderna. Capstones premieinkomst för 2021 
uppgick till EUR 3,8 miljoner. 

Den 14 februari 2022 lämnade Fredrik 
Bergström posten som verkställande direktör 
för Länsförsäkringar AB. Malin Rylander Lei-
jon, CFO för Länsförsäkringar AB, tillförord-
nades i samband med detta som verkställan-
de  direktör i Länsförsäkringar AB i avvaktan  
på rekrytering av permanent verkställande 
direktör. 

Verksamhetens risker och  
osäkerhetsfaktorer
Länsförsäkringar AB-koncernens verksamhet 
inom bank och försäkring ger upphov till olika 
typer av risker, av vilka bankverksamhetens 
kreditrisker och fondförsäkringsverksamhet-
ens marknads- och livförsäkringsrisker är de 
mest framträdande. 

Kreditrisken inom Länsförsäkringar Bank-
koncernen 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 fondförsäkringsverk-
samheten bärs i huvudsak av försäkringsta-
garna, men eftersom utvecklingen av försäk-
ringskapitalet påverkar bolagets intjäning är 
också bolaget exponerat för marknadsrisk. 
Riskerna i de placeringstillgångar som kon-
cernens bolag förvaltar för egen räkning 
hålls på en låg nivå. 

Livförsäkringsriskerna utgörs framför allt 
av annullationsrisk i Länsförsäkringar Fond-
liv, det vill säga risken för lägre framtida av-
giftsintäkter till följd av att kunder lägger 
sina försäkringar i fribrev eller flyttar till ett 
annat försäkringsbolag. 

I koncernens sakförsäkringsverksamhet upp-
kommer även skadeförsäkringsrisker. Verksam-
heten är väldiversifierad med allt från transport-
försäkring och återförsäkring till djurförsäkring. 
Tecknad skadeförsäkring återförsäkras, där 
så bedöms som lämpligt, och för länsförsäk-
ringsgruppens räkning sköts en omfattande 
verksamhet avseende återförsäkring. 

Moderbolaget i Länsförsäkringar AB-koncer nen 
innehar även risker hänförliga till bolagets 
placering av likviditet och till den affärs-
stödjande verksamhet som bedrivs för dotter-
bolagens och länsförsäkringsbolagens räkning.

Den dagliga verksamheten inrymmer oli-
ka processrisker och dotterbolagens pro-
dukter 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. Compli-
ancerisker är ständigt i fokus, och då särskilt 
risker förknippade med penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism. 

Risken för att liv- och bankverksamheten 
utnyttjas för penningtvätt, finansiering av 
terrorism och bedrägerier minskas genom 
ett systematiskt arbete med riskbedömning-
ar och aktiv övervakning av pågående affärs-
förbindelser och avvikande aktiviteter eller 
transaktioner. Misstänkta aktiviteter och 
transaktioner rapporteras direkt till Finans-
polisen. Chefen för Financial Crime Preven-
tion ingår i bankledningen och rapporterar 
direkt till bankens verkställande direktör. 

Pandemins effekter på Länsförsäkringar 
AB-koncernens resultat har hittills varit re-
lativt begränsade. Beroende på pandemins 
utveckling och effektiviteten av vaccina-
tionsprogrammen kan dock koncernen kom-
ma att påverkas negativt genom minskade 
intäkter och ökade skadekostnader. Pande-
min påverkar också det dagliga arbetet ge-
nom att delar av personalen arbetar på dis-
tans för att minimera risken för smittsprid-
ning. Effekterna av pandemin för Länsförsäk-
ringar 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 de-
cember 2020. En mer ingående beskrivning 
av dessa risker, samt hur de hanteras, finns i 
Länsförsäkringar AB (Gamla Länsförsäkring-
ar 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 31   
december 2021 framgår av efterföljande 
 finansiella rapporter med tillhörande  noter.
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För mer information, vänligen kontakta

Malin Rylander Leijon, Vd Länsförsäkringar AB
Malin.Rylander-Leijon@lansforsakringar.se, 08-588 408 64, 073-964 08 64 

Anna Glennmar, Investor Relations Länsförsäkringar AB
Anna.Glennmar@lansforsakringar.se, 08-588 417 42, 072-141 44 08

Lena Hedlund, Kommunikationschef Länsförsäkringar AB
Lena.Hedlund@lansforsakringar.se, 08-588 403 55, 076-496 45 57

Länsförsäkringar AB (publ), org nr 502010-9681
Besök: Tegeluddsvägen 11–13 | Post: 106 50 Stockholm
Telefon: 08-588 400 00

Finansiell kalender 2022 

Årsredovisning 2021 Länsförsäkringar AB 14 mars

Årsöversikt 2021 länsförsäkringsgruppen 14 mars

Delårsöversikt januari-juni 2022 länsförsäkringsgruppen 1 september

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2022 kl 13:00 svensk tid.
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