
Delårsöversikt januari-juni 2022

 • Rörelseresultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet uppgick till -5 848 (9 650) Mkr, till följd av   
negativ kapitalavkastning på -8 343 (8 797) Mkr. 

 • Det försäkringstekniska resultatet i länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet ökade till 3 140 (1 377) Mkr. 
Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 16 086 (15 241) Mkr. Totalkostnadsprocenten 
förbättrades till 84,1 (94,6).

 • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1 298 (1 973) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital 
 uppgick till 8 (10) procent.

 • Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsverksamhet rapporterade ett rörelseresultat om 457 (485) Mkr. 
Premie intäkterna efter avgiven återförsäkring ökade med 13 procent till 4 129 (3 667) Mkr. Totalkostnadsprocenten 
förbättrades till 85,5 (91,1).

 • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat minskade till 953 (1 228) Mkr. Räntenettot minskade med  
3 procent till 2 362 (2 428) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7,6 (10,7) procent.

 • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 273 (338) Mkr. Premieinkomsten uppgick till 10 535 (11 231) 
Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade till 1 084 (1 052) Mkr.

 • Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till -2 237 (5 148) Mkr.

Perioden i korthet Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2021.

Länsförsäkringar Bankkoncernens 
rörelseresultat

Länsförsäkringar Fondlivs förvaltade kapitalFörsäkringstekniskt resultat för 
länsförsäkringsgruppens sakförsäkring

1 september 2022

Länsförsäkringsgruppen

Mkr

0

500

1 000

 1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Jan-jun
2022

Jan-jun
2021

Jan-jun
2020

Jan-jun
2019

Jan-jun
2018

Mkr

0

250

500

750

1 000

1 250

Jan-jun
2022

Jan-jun
2021

Jan-jun
2020

Jan-jun
2019

Jan-jun
2018

Mdkr

0

50

100

150

200

250

Juni
2022

Juni
2021

Juni
2020

Juni
2019

Juni
2018

lansforsakringar.se



Första halvåret har präglats av Rysslands invasion av Ukraina med 
ökad geopolitisk oro, energikris, stigande inflation, stigande räntor, 
svagare börser och lägre tillväxtutsikter som följd. Den geopolitiska 
och makroekonomiska oron påverkar även Länsförsäkringars verk-
samhet och våra kunder. Exempelvis ledde svaga börser och stigande 
räntor till negativ kapitalavkastning i sakförsäkringsverksamheten 
och negativ avkastning för våra liv- och pensionsförsäkringskunder. 
Samtidigt hade Länsförsäkringar en stark tillväxt och goda resultat i 
affärsverksamheterna. 

I osäkra tider är det än mer viktigt för oss att finnas tillgängliga för 
våra kunder och ta ett samhällsansvar. Vårt kundlöfte är att förenkla 
vardagen och bidra till en trygg framtid och Länsförsäkringar fyller en 
viktig funktion med vår lokala och kundnära profil och omsorg om 
våra kunder. På Almedalen höll Länsförsäkringar seminarier kring   
aktuella ämnen som berör våra kunder; vem bär ansvaret om man blir 
hackad via hemelektronik, bristen på ekonomisk jämställdhet och 
hållbart välbefinnande hos barn och unga. Agria höll panelsamtal om 
djursjukvården i Sverige som står inför stora utmaningar och brottas 
med att bemanna kliniker för att bemöta djurägarnas behov. 

Länsförsäkringars digitaliseringsarbete fortsätter i hög takt med 
syfte att kunna erbjuda kunderna marknadens bästa digitala upple-
velser, effektiva kundmöten och hållbara och värdeskapande erbju-
danden och tjänster. Vi har exempelvis kommit långt med digitalise-
ringen av vår sjukvårdsförsäkring där alla tjänster finns tillgängliga på 
Länsförsäkringars hemsida. Vägen till rätt hjälp i rätt tid har aldrig   
varit kortare och viktigast av allt - vi har en mycket hög kundnöjdhet. 
Inom bankverksamheten har vi digitaliserat våra utlåningsprocesser, 
där den första etappen lanserades i maj med ett digitaliserat blan-
colån riktat till våra befintliga kunder. Under andra kvartalet lansera-
des även framgångsrikt vårt nya system för värdepappershandel. 
Dessutom finns nu ett nytt prognosverktyg, Ekonomikollen, tillgäng-
ligt på Länsförsäkringars hemsida där kunder kan räkna och se hur 
olika faktorer och val påverkar den egna ekonomin.

Genom ett lokalt och gediget samhällsansvar och hållbara affärer 
bidrar Länsförsäkringar till ett mer hållbart samhälle. Vi är så glada 
och stolta över att konsumenterna uppmärksammar det och rankar 
Länsförsäkringar i topp inom försäkringsbranschen i hållbarhets-
undersökningen Sustainable Brand Index 2022 - för femte gången  
sedan 2011. Som ett led i Länsförsäkringars ABs klimatsmarta vision 
om att bli klimatpositiva 2045 förvaltar vi nu själva våra indexnära 
fonder som också fått nya, klimatanpassade index utifrån EUs direktiv 
för att uppnå Parisavtalets 1,5 gradersmål. Länsförsäkringars miljö- och 
kvalitetscertifiering av bilverkstäder har utökats med nya hållbarhets-
kriterier i syfte att driva utvecklingen av skadereparationer i positiv 
riktning för ett mer hållbart samhälle. Länsförsäkringar är även del av 
Trafikverkets aktionsplan 2022-2025 för ökad trafiksäkerhet. Länsför-
säkringars nya samarbete med mobilitetstjänsten KINTO, som ägs av 
Toyota-koncernen, är också helt i linje med vårt hållbarhetsarbete. 

Länsförsäkringars kundlöfte 
består i en osäker omvärld

Den utmanande utvecklingen på de finansiella marknaderna resulterade 
i att länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet redovisade 
ett rörelseresultat på -5,8 Mdkr, med en kapitalavkastning på -8,3 Mdkr. 
Det tekniska resultatet på 3,1 Mdkr var desto bättre med en stark premie-
tillväxt på 6 procent och en totalkostnadsprocent på 84. Länsförsäk-
ringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1,3 Mdkr, trots en 
negativ kapitalavkastning om -1 Mdkr. Sakförsäkringsverksamheten 
bidrog med ett rörelseresultat på 0,5 Mdkr med en stark premietill-
växt om 13 procent, framförallt från Agria, och en totalkostnadspro-
cent på 86. Bankverksamheten redovisade ett stabilt rörelseresultat 
på 1,0 Mdkr och god tillväxt - inlåningen och utlåningen ökade med 10 
respektive 9 procent. Fondförsäkringsverksamhetens bidrog med ett 
rörelseresultat på 0,3 Mdkr med fortsatt stark tillväxt där inbetalda 
premier ökade med 11 procent, vilket visar på att kunderna uppskattar 
vårt attraktiva fondutbud med många hållbarhetsinriktade alternativ.

På uppdrag av de 23 länsförsäkringsbolagen
Malin Rylander Leijon
Vd Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringsgruppens gemensamma bolag

 Vi ska förenkla vardagen och 
bidra till en trygg framtid, 
även i en osäker omvärld.

Länsförsäkringsgruppen 
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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. 

Länsförsäkringsgruppen 
Delårsöversikt januari-juni 2022 3



I rapporten kommenteras utvecklingen januari-juni 2022 jämfört med januari-juni 2021, om inte annat anges.
Belopp anges i SEK, om inte annat anges.

Ekonomisk översikt

Länsförsäkringsgruppen
Jan-jun 2022 Jan-jun 2021 Helår 2021

Sakförsäkring

Konsolideringskapital, Mkr 106 209 100 846 111 422

Konsolideringsgrad, % 323 320 349

Räntabilitet på eget kapital, % -9 18 17

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 16 086 15 241 31 193

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 3 140 1 377 4 144

Rörelseresultat, Mkr -5 848 9 650 19 742 

Totalkostnadsprocent 84,1 94,6 91,4

Länsförsäkringar AB, koncernen1) 

Jan-jun 2022 Jan-jun 2021 Helår 2021

Rörelseresultat, Mkr 1 298 1 973 3 806

Balansomslutning, Mkr 692 928 667 514 711 589

Räntabilitet på eget kapital, % 8 10 9

Kapitalbas för gruppen (FRL)2), Mkr 58 677 61 898 65 203

Solvenskapitalkrav för gruppen (FRL)2), Mkr 38 932 42 141 45 368
 Kapitalbas för det finansiella konglomeratet3), Mkr 58 677 61 898 65 203

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet3), Mkr 38 932 42 141 45 368

Sakförsäkringsverksamhet

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 4 129 3 667 7 662

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 610 328 684

Rörelseresultat, Mkr 457 485 798

Totalkostnadsprocent 85,5 91,1 91,2

Länsförsäkringar Bank, koncernen
Jan-jun 2022 Jan-jun 2021 Helår 2021

Inlåning från allmänheten, Mkr 155 867 142 149 146 265

Utlåning till allmänheten, Mkr 385 639 352 666 361 991

Rörelseresultat, Mkr 953 1 228 2 296

Räntabilitet på eget kapital, % 7,6 10,7 9,8

Kärnprimärkapitalrelation, konsoliderad situation4), % 14,9 14,8 15,3

Länsförsäkringar Fondliv
Jan-jun 2022 Jan-jun 2021 Helår 2021

Premieinkomst, Mkr 10 535 11 231 24 682

Rörelseresultat, Mkr 273 338 625

Förvaltat kapital, Mkr 190 909 198 574 225 028

Kapitalkvot, % 166 145 143

Länsförsäkringar Liv (konsolideras inte i Länsförsäkringar AB-koncernen)

Jan-jun 2022 Jan-jun 2021 Helår 2021

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring, Mkr 518 607 1 122

Resultat, Mkr -2 237 5 148 11 691

Förvaltat kapital, Mkr 104 463 114 384 118 005

Kapitalkvot, % 232 209 219

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).

Länsförsäkringsgruppen 
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Marknadskommentar

Den starka globala ekonomiska återhämt-
ningen efter pandemin där efterfrågan har 
ökat snabbare än utbudet resulterade i att 
2022 inleddes med stigande inflationsten-
denser. Första halvåret präglades av Ryss-
lands invasion av Ukraina vilket drev upp pri-
serna på bland annat energi, drivmedel och 
livsmedel, vilket i sin tur accelererade infla-
tionen. Därtill spädde förnyade pandemi-
restriktioner i Kina ytterligare på utveckling-
en och sammantaget föranledde detta en 
kraftig penningpolitisk omsvängning och för-
sämrade tillväxtutsikter. 

Den snabba återhämtningen i ekonomin 
tillsammans med störningar i leveranskedjor 
och kriget i Ukraina har lett till en mycket 
hög inflation runtom i världen. Ett antal le-
dande centralbanker har inlett en penning-
politisk åtstramning och har börjat höja rän-
tan i snabb takt, vilket bidrar till försämrade 
konjunkturutsikter och markant ökad risk för 
recession.  Den amerikanska centralbanken, 
Fed, visade vägen och var bland de första att 
agera med räntehöjningar - styrräntan höj-
des med 0,50 procentenheter i maj och med 
ytterligare 0,75 procentenheter i juni. Fed 
förväntas höja sin styrränta till drygt 3,0 
procent i slutet av året. Samtidigt har Fed 
börjat minska sitt obligationsinnehav, vilket 
bidrar till en av de snabbaste penningpolitis-
ka åtstramningarna i centralbankens histo-
ria. Europeiska centralbanken, ECB, förvän-
tas följa efter med räntehöjningar i snabb 
takt, i juli levererades den första räntehöj-
ningen på mer än 10 år med en dubbelhöjning 
på 0,5 procentenheter. 

I Sverige var tillväxten fortsatt relativt god 
och arbetsmarknaden stark under större  
delen av det första halvåret, men det mesta 
tyder dock på att den svenska tillväxten 
kommer mattas av i linje med utvecklingen  
i omvärlden. Konsumentförtroendet har 
sjunkit snabbt och riskerna för en låg tillväxt 
framöver har ökat markant. Hushållens kon-
sumtionsutrymme påverkas negativt av den 
höga inflationen och stigande räntor. Detta 
förväntas leda till en svagare tillväxt och 
sjunkande bostadspriser. Valueguards bo-
stadsprisindex, HOX, har ökat med 2,2 pro-
cent under 2022 efter en stark inledning på 
året, men sjönk med 2,0 procent under de 
senaste tre månaderna. Riksbanken har 
överraskat och annonserar en mycket 
snabbare åtstramning av penningpolitiken än 
tidigare förväntat. Riksbanken höjde styrrän-
tan med 0,5 procentenheter vid sitt möte i 
juni och indikerar fortsatta höjningar i snabb 
takt. Därutöver meddelade Riksbanken att 
värdepappersköpen kommer att minskas i en 
snabbare takt än vad som tidigare annonserats. 

Börserna fortsatte att sjunka under det 
andra kvartalet efter en relativ stor nedgång 
i början av året. Den svaga börsutvecklingen 
förklaras av att inflationen har överraskat på 
uppsidan samt den penningpolitiska åt-
stramningen i kombination med försämrade 
tillväxtutsikter. MSCI världsindex sjönk med 
18 procent under det första halvåret och 
amerikanska S&P500 med 21 procent. Inklu-
sive utdelningar sjönk Stockholmsbörsen 
med över 27 procent under motsvarande 
 period. Förväntningar på högre styrräntor 

har även bidragit till stora rörelser på ränte-
marknaden. Den amerikanska tioåriga stats-
obligationsräntan steg från 1,6 procent i bör-
jan av året till 3,1 procent i slutet av det 
andra kvartalet. Även svenska marknadsrän-
tor har stigit kraftigt - den svenska statsobli-
gationsräntan steg från 0,3 procent till 1,8 
procent under samma period och räntan på 
bostadsobligationer steg än mer, vilket även 
påverkats av att Riksbanken minskar värde-
papperköpen i snabbare takt. De stigande 
marknadsräntorna påverkar bankernas        
finansieringskostnader, vilket har inneburit 
successivt höjda bolåneräntor för de svenska 
hushållen.

Länsförsäkringsgruppen 
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De geopolitiska spänningarna efter Ryss-
lands invasion av Ukraina i kombination med 
fortsatta utmaningar med komponent- och 
materialbrist och en ökad inflation har haft 
en negativ inverkan på världsekonomin som 
beskrivs i marknadskommentaren på sidan 5. 

Vad avser krigets effekter har Länsför-
säkringar identifierat ett antal områden som 
påverkar verksamheten. Trots volatiliteten på 
finansiella marknader har bolagen inom läns-
försäkringsgruppen en fortsatt stark och 
stabil kapitalsituation och bedöms ha goda 
förutsättningar att hantera ytterligare vola-
tilitet.

Sakförsäkringsverksamhet
Fortsatt god premietillväxt
Premietillväxten var relativt opåverkad av 
krigets effekter under första halvåret. Pre-
mietillväxten kan komma att påverkas nega-
tivt på grund av fler konkurser eller minskad 
omsättning bland företagskunder, ökad      
arbetslöshet och minskad ekonomisk aktivi-
tet. Inom lantbrukssektorn, som redan är en 
pressad sektor, kan ytterligare ökade kost-
nader för drivmedel, el, gödsel och foder leda 
till att verksamheter läggs ner, vilket kan på-
verka beståndsutvecklingen. 

Begränsad påverkan på skadekostnader
Fortsatta utmaningar med komponent- och 
materialbrist och en ökad inflation hade en 
begränsad negativ effekt på skadekostna-
derna under första halvåret. Men ökad infla-
tion kan komma att påverka den framtida 
skadeutvecklingen, framförallt genom ökade 
reparationskostnader. Skadekostnader kan 
även komma att påverkas negativt av ökad 
arbetslöshet, dock berör det endast en liten 
andel av Länsförsäkringars totala sakförsäk-
ringsvolym.

Negativ effekt på investeringsresultatet 
Investeringsresultatet påverkades av osä-
kerheten på de finansiella marknaderna un-
der första halvåret. Börsmarknaderna sjönk-
kraftigt under första kvartalet och fortsatte 
att sjunka under andra kvartalet.

Påverkan av kriget i Ukraina

Bankverksamhet                                          
Höjda bolåneräntor
Stigande marknadsräntor leder till behov av 
att föra över effekten av högre finansierings-
kostnader på kund genom bland annat höjda 
bolåneräntor. Då kundernas återbetalnings-
förmåga stressas med antaganden om högre 
räntor i den så kallade ”kvar-att-leva-på- 
kalkylen”,  som ingår i Länsförsäkringars kre-
ditberedningsprocess, bedöms bolånekun-
derna ha god marginal att hantera 
situationen.

Tendens till svagare bostadsmarknad
Stigande räntor har bidragit till tendenser till 
en svagare bostadsmarknad med begynnan-
de prisnedgångar på bostäder. Påverkan från 
fallande bostadspriser är än så länge liten, 
men om bostadspriserna fortsätter att falla 
kan det leda till lägre utlåningstillväxt och 
försämrad genomsnittlig belåningsgrad i 
bolåneportföljen.

Stigande kreditspreadar
Upplåningsmarknaderna har fortsatt fungera 
men osäkerheten har bidragit till högre kre-
ditspreadar och högre upplåningskostnad. 
Bankkoncernen har en god likviditetssitua-
tion och har därmed förmåga att hantera  
perioder av störningar i upplåningsmarkna-
den. De högre kreditspreadarna har även viss 
negativ påverkan på innehaven i likviditets-
reserven.

Minskade fondvolymer
Den svaga börsutvecklingen har under perio-
den påverkat de förvaltade fondvolymerna, 
som till följd av värdeförändringar minskat. 
Detta har bidragit negativt till utvecklingen 
av provisionsintäkterna från fondaffären.

Förväntade kreditförluster ökar något
Den geopolitiska osäkerheten tillsammans 
med den höga inflationen och stigande rän-
tor leder till försämrade tillväxtutsikter. De 
makroekonomiska scenarier som ligger till 
grund för modellberäkningen av förväntade 
kreditförluster har vid den sedvanliga kvar-

talsvisa uppdateringen reviderats ner. Den 
aktuella nedrevideringen av de makroekono-
miska scenarierna har lett till viss uppgång 
av reserveringarna för förväntade kreditför-
luster, även om uppgången är begränsad. 
Men ytterligare nedrevideringar av de fram-
åtblickande makroprognoserna framöver kan 
komma att få större effekter på reservering-
arna för förväntade kreditförluster. Avseen-
de företagsutlåningen bedöms lantbruk, 
transport och hotell vara de mest utsatt sek-
torerna. Någon tydlig påverkan på utlånings 
exponeringarna mot dessa sektorer har än så 
länge inte uppstått. Någon effekt på faktiska 
kreditförluster har inte kunnat konstateras.

Liv- och pensionsförsäkringsverksamhet 
Minskat förvaltat kapital och avkastning 
Det förvaltade kapitalet och avkastningen 
minskade till följd av en volatil marknad med 
sjunkande börsmarknader och stigande 
marknadsräntor under första halvåret. 

Fortsatt starkt nettoflöde 
Nettoflödet av premier och kapital var fort-
satt starkt under första halvåret. Framtida 
tillväxt kan komma att påverkas negativt på 
grund av minskad ekonomisk aktivitet och 
ökad arbetslöshet.

Länsförsäkringsgruppen 
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Sakförsäkring

 • Rörelseresultatet uppgick till - 5 848 (9 650) Mkr, till följd av en negativ kapitalavkastning på -8 343 (8 797) Mkr.
 • Premieintäkt efter avgiven återförsäkring ökade med 6 procent till 16 086 (15 241) Mkr. 
 • Det försäkringstekniska resultatet ökade till 3 140 (1 377) Mkr. 
 • Totalkostnadsprocenten förbättrades till 84,1 (94,6), med en skadeprocent på 65,1 (75,4).
 • Konsolideringskapitalet minskade med 5 213 Mkr under halvåret till 106 209 Mkr.

Januari-juni 2022 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2021.

Sakförsäkring, länsförsäkringsgruppen

Nyckeltal, Mkr
Jan-jun 

2022
Jan-jun  

2021
Helår 
2021

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring 16 086 15 241 31 193

Försäkringstekniskt resultat 3 140 1 377 4 144

Återbäring och rabatter -171 -160 -2 571

Total kapitalavkastning -8 343 8 797 19 296

Rörelseresultat -5 848 9 650 19 742

Konsolideringskapital 106 209 100 846 111 422

Konsolideringsgrad, % 323 320 349

Driftskostnadsprocent 19,0 19,2 18,2

Skadeprocent 65,1 75,4 73,2

Totalkostnadsprocent 84,1 94,6 91,4

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 uppgick 
till -5 848 (9 650) Mkr, till följd av en negativ 
kapital avkastning på -8 343 (8 797) Mkr. Ut-
vecklingen på de finansella marknaderna var 
utmanande under första halvåret 2022 med 
kraftigt sjunkande börsmarknader under för-
sta kvartalet och fortsatt fallande börser un-
der andra kvartalet, samt stigande mark-
nadsräntor.

Det försäkringstekniska resultatet var 
desto starkare och ökade till 3 140 (1 377) Mkr, 
drivet av en stark premietillväxt på 6 procent 
och fortsatt god skadekostnadsutveckling. 
Skadeprocenten minskade till 65,1 (75,4) och 
driftskostnadsprocenten minskade till 19,0 
(19,2), vilket resulterade i en totalkostnads-
procent på 84,1 (94,6). Den 12 månader  
rullande totalkostnadsprocenten var 86. 
Mätt som ett femårigt genomsnitt var total-
kostnadsprocenten och skadeprocenten 93 
respektive 74. 

Konsolideringskapitalet minskade med 5 213 
Mkr under halvåret till 106 209 Mkr per 30 
juni 2022. Konsolideringsgraden uppgick till 
323 (320) procent. Trots volatiliteten på        
finansiella marknader har bolagen inom läns-
försäkringsgruppen en fortsatt stark och 
stabil kapitalsituation och bedöms ha goda 
förutsättningar att hantera ytterligare av-
mattning av den globala konjunkturen och 
tänkbara följder på finansiella marknader. 

Baserat på det starka resultatet 2021 
kommer länsförsäkringsbolagen under 2022 
sammantaget betala tillbaka 2 571 Mkr i åter-
bäring och rabatter till sina ägare - kunderna.

Affärsvolymer
Länsförsäkringars marknadsledande position 
på den svenska sakförsäkringsmarknaden 
var fortsatt stabil med en marknadsandel på 
30,4 procent per 30 juni 2022, enligt Svensk 
Försäkrings statistik.

Premieintäkten efter avgiven återförsäk-
ring ökade med 5,5 procent till 16 086          
(15 241) Mkr. Ökningen var betingad av både 
premiehöjningar och beståndsökningar. 
Privatsegmentets premieintäkt ökade med 
drygt 3 procent, där villahem- och  

olycksfallsförsäkring fortsatte att driva till-
växten. Agrias starka tillväxt fortsatte, fram-
förallt i den internationella verksamheten, 
och premieintäkten ökade med 16 procent. 
Företagssegmentets premieintäkt ökade 
med nära 6 procent, främst drivet av god till-
växt inom fastighets-, företags- och ansvars-
försäkring. Intresset för cyberförsäkring 
ökade under halvåret då den geopolitiska 
oron medfört höjd beredskap och fokus på 
IT-säkerhet bland företagskunderna. Motor-
segmentets premieintäkt ökade med knappt 
2 procent med fortsatt god tillväxt inom fö-
retagsmotor. Lantbrukssegmentets premie-
intäkt ökade med knappt 3 procent. 

Premietillväxten var relativt opåverkad av 
den geopolitiska oron från kriget i Ukraina 
under första halvåret. Framtida premietill-
växt kan komma att påverkas negativt på 
grund av fler konkurser eller minskad om-
sättning bland företagskunder, ökad arbets-
löshet och minskad ekonomisk aktivitet. 
Inom lantbrukssektorn, som redan är en 
pressad sektor, kan ytterligare ökade om-
kostnader leda till att verksamheter läggs ner, 
vilket kan påverka beståndsutvecklingen. 

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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Skadeutveckling
Försäkringsersättningar efter avgiven återför-
säkring minskade med 9 procent till 10 353  
(11 370) Mkr och skadeprocenten minskade till 
65,1 (75,4). Minskningen var en kombination 
av fortsatt god skadekostnadsutveckling, 
positivt avvecklingsresultat på tidigare års 
skadereserver, samt en ökad diskonterings-
ränta på reserver till följd av stigande mark-
nadsräntor.

Under första halvåret 2022 minskade 
storskador något jämfört med motsvarande 
period föregående år, men större skador 
fortsatte domineras av brandskador. Däre-
mot ökade reseskador under första halvåret 
2022 efter låga nivåer sedan 2020 på grund 
av pandemin med vidtagna skyddsåtgärder 
och rekommendationer.

Fortsatta utmaningar med komponent- 
och materialbrist och en ökad inflation hade 
en begränsad negativ effekt på skadekostna-
derna under första halvåret 2022. Men ökad 
inflation kan komma att påverka den framti-
da skadeutvecklingen, framförallt genom 
ökade reparationskostnader. 

Kapitalavkastning
Länsförsäkringsgruppen redovisade en negativ 
kapitalavkastning under första halvåret 2022 
på -8 343 (8 797) Mkr. Utvecklingen på de     
finansiella marknaderna var utmanande med 
kraftigt sjunkande börsmarknader under  
första kvartalet och fortsatt fallande börser 
under andra kvartalet, samt stigande mark-
nadsräntor. Däremot bidrog innehav i Humle-
gården*  positivt till kapitalavkastningen, vars 
substansvärde per aktie ökade med 11,4 pro-
cent under första halvåret 2022. Detta resulte-
rade i en avkastning på -6,2 procent av till-
gångsvärdet per 30 juni 2022. 
*  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 30 juni 2022 till 145,0 Mdkr.

Fördelning placeringstillgångar

49,5%

20,1%

23,4%

7,0%
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Bank

 • Rörelseresultatet minskade till 953 (1 228) Mkr och räntabiliteten på eget kapital uppgick till 7,6 (10,7) procent.
 • Räntenettot minskade med 3 procent till 2 362 (2 428) Mkr.
 • Affärsvolymerna ökade med 2 procent till 796 (782) Mdkr, inlåningen ökade med 10 procent, utlåningen ökade med 
9 procent medan fondvolymen minskade med 6 procent.

 • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 3 procent, antalet bankkort ökade med 4 procent. 

Januari-juni 2022 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2021.

Länsförsäkringar Bank, koncernen

Nyckeltal, Mkr
Jan-jun 

2022
Jan-jun  

2021
Helår 
2021

Rörelseresultat 953 1 228 2 296

Räntabilitet på eget kapital, % 7,6 10,7 9,8

Räntenetto1)  2 362 2  428 4  863

K/I-tal före kreditförluster och påförda avgifter1) 0,50 0,47 0,55
1)  Nyckeltal avseende 2021 har justerats då Resolutionsavgiften omklassificerats från Räntekostnad till Påförd riskskatt och resolutionsavgift.

Resultat
Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelse-
resultat minskade med 22 procent till 953     
(1 228) Mkr. Minskningen förklaras främst av 
ökade kostnader till följd av en hög utveck-
lingstakt, införandet av riskskatten för ban-
ker samt att jämförelseperioden påverkades 
positivt av återförda kreditförlustreserve-
ringar. Resultatet före kreditförluster och 
påförda avgifter minskade med 3 procent till 
1 169 (1 209) Mkr. Placeringsmarginalen upp-
gick till 1,02 (1,15) procent. Räntabiliteten på 
eget kapital uppgick till 7,6 (10,7) procent.

Rörelseintäkterna ökade med 2 procent till 
2 345 (2 295) Mkr hänförligt till en positiv ut-
veckling av provisionsnettot vilket vägde upp 
ett lägre räntenetto och ett lägre nettoresul-
tat av finansiella poster. Räntenettot minska-
de med 3 procent till 2 362 (2 428) Mkr. Det 
underliggande provisionsnettot, exklusive 
utbetalda ersättningar till länsförsäkringsbo-
lagen, ökade med 9 procent till 682 (625) Mkr. 
Det redovisade provisionsnettot, inklusive 
ersättningar till länsförsäkringsbolagen upp-
gick till –0,6 (–173) Mkr.
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Bankkoncernens rörelseresultat och räntabilitet 
på eget kapital

Kostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent till 
1 175 (1 086) Mkr. Ökningen är främst hänför-
lig till IT-satsningar relaterade till digitalise-
ring och AML-relaterade kostnader. K/I-talet 
före kreditförluster och påförda avgifter 
uppgick till 0,50 (0,47) och K/I-talet efter 
kreditförluster och påförda avgifter uppgick 
till 0,59 (0,46).

Kreditförluster
Kreditkvaliteten i låneportföljen är fortsatt 
mycket hög och kreditförlusterna i bankkon-
cernen är låga. Under perioden har de makro-
ekonomiska scenarierna som ligger till grund 
för beräkningen av framtida kreditförluster 
uppdaterats med mer negativa utsikter, vilket 
bidragit till ökade kreditförlustreserveringar. 
Motsvarande period föregående år präglades 
av återföringar av tidigare kreditförlust-
reserveringar relaterade till pandemin.  
Sammanlagt uppgick kreditförlusterna  
under perioden netto till 48,7 (-80,0) Mkr,  
vilket motsvarar en kreditförlustnivå på  
0,02 (-0,04) procent. 

Kreditförsämrade lånefordringar (stadie 
3) före reserveringar uppgick till 995 (1 176) 
Mkr, vilket motsvarar en andel kreditförsäm-
rade lånefordringar om 0,15 (0,21) procent. 

Förlustreserven avseende kreditförsämrade 
lånefordringar uppgick till 393 (444) Mkr. 
 Reserveringsgraden för kreditförsämrade 
 lånefordringar uppgick till 39,5 (37,8) procent. 
Utöver detta innehålls 38 (56) Mkr av ersätt-
ningarna till länsförsäkringsbolagen avseende 
kreditförsämrade lånefordringar*. Inklusive 
innehållen länsförsäkringsbolagsersättning 
uppgick kreditförlustreserven för kreditför-
sämrade lånefordringar totalt till 432 (501) Mkr. 
Reserveringsgraden för kredit försämrade 
 lånefordringar, inklusive innehållen länsför-
säkringsbolagsersättning,  uppgick till 43,3 
(42,6) procent.
*  I enlighet med avräkningsmodellen hänförlig till länsförsäkrings-

bolagens åtaganden för genererade affärer.

Affärsvolymer
Affärsvolymerna ökade med 2 procent till 
796 (782) Mdkr. Utlåningen, inklusive place-
ringar hos Riksgälden om 18,0 Mdkr, ökade 
med 9 procent till 386 (353) Mdkr med fort-
satt hög kreditkvalitet. Utlåningen i Länsför-
säkringar Hypotek ökade med 7 procent till 
287 (269) Mdkr. Utlåningen i Wasa Kredit 
minskade med 2 procent till 25 (26) Mdkr. In-
låningen ökade med 10 procent till 156 (142) 
Mdkr. Fondvolymen minskade med 6 procent 
till 281 (298) Mdkr.

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.

Länsförsäkringsgruppen 
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0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Juni
2022

Juni
2021

Juni
2020

Juni
2019

Juni
2018

Mdkr

Upplåning
Bankkoncernen har en låg refinansieringsrisk 
och en välfördelad förfallostruktur. Emitte-
rade värdepapper ökade med 6 procent till 
nominellt 267 (251) Mdkr, varav säkerställda 
obligationer uppgick till 224 (206) Mdkr, icke 
säkerställd långfristig upplåning uppgick till 
43 (45) Mdkr och kortfristig upplåning upp-
gick till 0,2 (0,7) Mdkr. Genomsnittlig återstå-
ende löptid för den långfristiga upplåningen 
uppgick den 30 juni 2022 till 3,0 (3,1) år.
Under perioden emitterades säkerställda
obligationer med en volym uppgående till no-
minellt 25,2 (22,1) Mdkr. Återköpta säkerställ-
da obligationer uppgick till nominellt 10,3
(3,2) Mdkr och förfall av säkerställda obliga-
tioner uppgick till nominellt 5,2 (5,2) Mdkr.
Länsförsäkringar Bank emitterade under pe-
rioden icke säkerställda obligationer om no-
minellt 1,2 (9,2) Mdkr samtidigt som förfall
uppgick till nominellt 3,5 (4,2) Mdkr. Den
sammanlagda volymen av utestående senior
non-preferred uppgick per den 30 juni 2022
till 4,75 Mdkr. Länsförsäkringar Hypotek 
emitterade i maj en 5-årig säkerställd Euro- 
obligation med nominellt belopp om EUR 500 
miljoner.

 Säkerställda obligationer  Senior non-preferred 
 Icke säkerställda obligationer  Certifikat
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Likviditet
Den 30 juni 2022 uppgick likviditetsreserven 
till 87,2 (78,6) 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 drygt två 
år utan ny upplåning på kapitalmarknaden. 
Likviditetstäckningsgraden (LCR) för konsoli-
derad situation uppgick till 377 (316) procent 
per 30 juni 2022. Stabil nettofinansierings-
kvot (NSFR) för konsoliderad situation upp-
gick till 126 (129) procent per 30 juni 2022.

Händelser efter periodens utgång
Länsförsäkringar Bank fick den 9 juli en be-
gäran om yttrande från Finansinspektionen 
relaterat till undersökningen med inriktning 
på hur banken efterlevt reglerna om över-
vakning och rapportering med fokus på hög-
hastighetstransaktioner och utlandsbetal-
ningar. Undersökningen genomfördes med 
start i juni 2021 och det är fortsatt oklart vad 
Finansinspektionens prövningen av ärendet 
leder till.

Länsförsäkringsgruppen 
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Liv- och pensionsförsäkring

 • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 273 (338) Mkr. Totalt förvaltat kapital uppgick till 191 (199) Mdkr. 
 • Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till -2 237 (5 148) Mkr. Totalt förvaltat kapital uppgick till 104 (114) Mdkr. 
 • Avkastning till kunderna påverkades negativt av sjunkande börsmarknader och stigande marknadsräntor. 

Januari-juni 2022 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2021.

Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv

Nyckeltal, Mkr
Jan-jun 

2022
Jan-jun  

2021
Helår 
2021

Länsförsäkringar Fondliv

Premieinkomst netto 10 535 11 231 24 682

Rörelseresultat 273 338 625

Förvaltat kapital 190 909 198 574 225 028

Kapitalkvot, % 166 145 143

Länsförsäkringar Liv (konsolideras inte i Länsförsäkringar AB-koncernen)

Resultat - 2 237 5 148 11 691

Förvaltat kapital 104 463 114 384 118 005

Konsolidering Nya Trad, % 103 122 118

Konsolidering Gamla Trad, % 121 119 125

Kapitalkvot, % 232 209 219

Länsförsäkringar erbjuder pensionssparande 
såsom fondförvaltning och garantiförvaltning. 
Länsförsäkringar förvaltar även traditionell liv-
försäkring som är tecknad före september 2011.

Fondförsäkring
Utvecklingen på de finansiella marknaderna 
under första halvåret 2022 var överlag nega-
tiv, framförallt till följd av Rysslands invasion 
av Ukraina och dess effekter. Den svaga 
börsutvecklingen förklaras av att inflationen 
har överraskat på uppsidan samt den pen-
ningpolitiska åtstramningen i kombination 
med försämrade tillväxtutsikter. Denna ut-
veckling avspeglade sig även i Länsförsäk-
ringars fondutbud.

Av totalt 164 fonder hade 7 procent posi-
tiv avkastning under första halvåret 2022, 
med en snittavkastning på -17 procent för 
kunderna. Fonder med inriktning mot fastig-
heter, Sverige och småbolag tillhörde kate-
gorier med särskilt svag utveckling, medan 
fonder med inriktning mot exempelvis Kina 
och Latinamerika utvecklades positivt. 

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. Under halvåret lan-
serades elva nya fonder som alla främjar 
hållbarhet. Därtill ersattes tre fonder av fon-
der med högre hållbarhetsnivå och avkast-
ningspotential. 88 procent av fondutbudet 
utgörs av fonder som främjar hållbarhet eller 
har hållbarhet som mål enligt klassificering-
en i EUs Disclosureförordning. Målsättningen 
är att 95 procent av fondutbudet ska möta 
hållbarhetsklassificeringen 2023. 

Fonder med exponering mot Ryssland är 
stängda för handel, varav fyra i Länsförsäk-
ringars försäkringsutbud; BlackRock Emerging 
Europe, Carnegie Rysslandsfond, East Capi-
tal Russia och East Capital Eastern  Europe.

Garantiförvaltning
Länsförsäkringar erbjuder garantiförvaltning 
för kunder som efterfrågar en garanti i sitt 
sparande och en lägsta nivå på sina framtida 
utbetalningar. Länsförsäkringar garanterar 
en del av kundens inbetalda försäkringskapi-
tal med möjlighet till ytterligare avkastning. 

Placeringarna per 30 juni 2022 bestod av 
38 procent räntebärande, 33 procent aktier 
och 29 procent alternativa investeringar. 20 
procent av totalt förvaltat kapital var place-
rade i hållbarhetsinriktade investeringar. An-
delen alternativa investeringar har succes-
sivt ökat de senaste åren. Garantiförvalt-
ningen har ingen exponering mot Ryssland 
eller Belarus. 

Garantiförvaltningens förvaltade kapital 
ökade till 5,2 (5,1) Mdkr. Avkastning uppgick 
till -10,9 (7,2) procent. Sedan 2019 har avkast-
ningen i genomsnitt uppgått till 7,9 procent 
per år.

Traditionell  livförsäkring
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 förvaltat kapital minskade till 104 (114) 
Mdkr per 30 juni 2022, på grund av negativ 
avkastning i en volatil marknad med sjunkan-
de börsmarknader och stigande marknads-
räntor. Avkastningen från aktier samt ränte-
bärande placeringar var negativ, trots 
relativt korta durationer i portföljerna. Alter-
nativa investeringar bidrog positivt till av-
kastningen under halvåret. Länsförsäkringar 
Liv har ingen exponering i Ryssland eller Bel-
arus efter att alla tillgångar i så kallade ut-
vecklingsländer avyttrades under 2021. 

Hållbarhet är en integrerad del av Läns-
försäkringar Livs portföljer. Per 30 juni 2022 
var 21,4 (15,5) procent av förvaltat kapital 
placerade i hållbarhetsinriktade investering-
ar, vilket är över målet på 18 procent. Läns-
försäkringar Liv har även som mål att CO2-
avtrycket från förvaltningsportföljerna ska 
halveras till 2027 jämfört med 2019.

Länsförsäkringar Liv arbetar aktivt för att 
stärka bolagets balansräkning och kapital- 
situation i syfte att förbättra förutsättning-
arna för att bibehålla den långsiktiga investe-
ringsstrategin. För att säkerhetsställa 
buffertar för framtida utbetalningar anpas-
sas återbäringsräntan löpande. Till följd av en 

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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stark konsolidering i Gamla Trad och goda 
resultat 2021 delade Länsförsäkringar Liv ut 
extra återbäring på 4,3 Mdkr, motsvarande 10 
procent, till 300 000 kunder i februari. Men 
till följd av lägre konsolideringsnivå och däm-
pad förväntning på framtida avkastning 
sänktes återbäringsräntan i Nya Trad från 6 
till 4 procent från den 1 juni. 

Nya Trad
Förvaltat kapital i Nya Trad uppgick till 27 (28) 
Mdkr. Nya Trad är en förvaltningsform som 
kunder med befintliga traditionella försäk-
ringar kan välja att villkorsändra till. De nya 
villkoren innebär bland annat lägre avgifter 
och lägre garanterad ränta. Länsförsäkringar 
Liv kan därmed placera kapitalet i tillgångar 
med högre förväntad avkastning, vilket över 
tid ökar möjligheterna till högre återbäring. 

Placeringarna per 30 juni 2022 bestod av 41 
procent räntebärande, 35 procent aktier, 15 
procent alternativa investeringar och 9 procent 
fastigheter. Under halvåret minskade ande-
len räntebärande och aktier medan andelen 
alternativa investering och fastigheter ökade. 

Kapitalavkastningen uppgick till -11,0 (7,8) 
procent. Sedan starten 2013 har avkastning-
en i genomsnitt uppgått till 5,6 procent per 
år. Återbäringsräntan var 4 (7) procent per 
30 juni 2022. Sedan 2013 har återbäringsrän-
tan i genomsnitt varit 7,2 procent per år.

Gamla Trad
Förvaltat kapital i Gamla Trad uppgick till 70 
(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 30 juni 2022 bestod av 
73 procent räntebärande, 12 procent alter-
nativa investeringar, 8 procent fastigheter 
och 7 procent aktier. Under halvåret ökade 
andelen alternativa investeringar medan an-
delen räntebärande minskade. 

Kapitalavkastningen uppgick till -7,1 (2,2) 
procent. Återbäringsräntan var 4 (4) procent 
per 30 juni 2022.

Nya Världen  
Förvaltat kapital i Nya Världen uppgick till 8 
(10) 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 30 juni 2022 bestod av 69 

procent aktier och 31 procent räntebärande. 
Under halvåret minskade andelen aktier. 

Kapitalavkastningen uppgick till -16,6 
(11,3) procent.

Länsförsäkringar Fondlivs resultat
Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat upp-
gick till 273 (338) Mkr. Det förvaltade kapitalet 
minskade med 15 procent under första halvår-
et till 191 Mdkr per 30 juni 2022, främst på 
grund av minskad avkastning till följd av osä-
kerhet på finansiella marknaderna. Nettoinflö-
de av premie och kapital från befintliga och 
nya kunder var fortsatt starkt även om det 
minskade till 4 684 (6 156) Mkr, jämfört med ett 
mycket starkt första halvår 2021. Därmed 
minskade den totala premieinkomsten till
10 535 (11 231) Mkr, men inbetalda premier 
ökade med 11 procent till 5 320 (4 795) Mkr. 

Premieinkomsten efter avgiven återför-
säkring för försäkringsrisk ökade till 158 (145) 
Mkr. Provisions- och avgiftsintäkterna ökade 
till 1 084 (1 052) Mkr, till följd av ett högre ge-
nomsnittligt förvaltat kapital och fortsatt 
starkt premieinflöde under 2022. 

Resultatet belastades av ökade distribu-
tionskostnader, vilket resulterade i drifts-
kostnader på 868 (783) Mkr. Distributions-
kostnader ökade delvis på grund av en 
uppdaterad affärsmodell med ökad ersätt-
ning till länsförsäkringsbolagen i syfte att 
driva långsiktig organisk tillväxt. Den uppda-
terade affärsmodellen har också resulterat i 
ett minskat rörelseresultat, men tillsammans 
med de 23 länsförsäkringsbolagen uppgick 
det totala rörelseresultatet till 445 (497) Mkr 
för första halvåret 2022.
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Förvaltat kapital fondförsäkring

Kapitalsituation
Länsförsäkringar Fondlivs kapitalsituation 
uttrycks och mäts enligt Solvens II som en 
kvot av kapitalbas i förhållande till riskbaserat 
kapitalkrav. Länsförsäkringar Fondlivs kapital-
kvot per 30 juni 2022 uppgick till 166 (145) pro-
cent. Kapitalbasen påverkades negativt av 
utdelning avseende verksamhetsåret 2021 

om 690 Mkr till Länsförsäkringar AB, negati-
va marknadsrörelser samt fri flytträtt även 
för äldre försäkringar. Bolaget har tecknat 
återförsäkring för annullationsrisk, vilket 
 bidrog till att kapitalkravet minskade mer än 
kapitalbasen, och därmed ökade kapitalkvoten. 
Länsförsäkringar Fondliv har en stark kapital-
situation och bedöms ha goda förutsättningar 
att hantera framtida negativa marknads-
rörelser.

Länsförsäkringar Livs resultat
Länsförsäkringar Livs resultat uppgick till    
-2 237 (5 148) Mkr på grund av negativ kapi-
talavkastning om -10 186 (4 722) Mkr till följd 
av sjunkande börsmarknader och stigande 
marknadsräntor. Resultatet påverkades dock 
positivt av att svenska långa marknadsräntor 
steg, vilket resulterade i ökad diskonterings-
ränta för skulden. Den svenska 10-åriga 
swapräntan steg med 182 baspunkter under 
halvåret. Förändringar i marknadsräntor på-
verkar resultatet i Länsförsäkringar Liv då 
framtida åtaganden diskonteras med mark-
nadsräntan. Bolaget skyddar sig dock i stor 
utsträckning mot resultateffekten från rän-
teförändringar genom att tillgångar och 
skulder delvis matchas mot varandra. Per 1 
januari 2022 sänktes den långsiktiga jäm-
viktsräntan (UFR) med 0,15 procentenheter 
till 3,45 procent, vilket påverkade diskonte-
ringen av skulder för löptider över 10 år ne-
gativt. Den försäkringstekniska avsättningen, 
inklusive villkorad återbäring, minskade med 
10 002 (2 571) Mkr under halvåret, till följd av 
stigande marknadsräntor. Därtill minskade 
behovet av avsättningar då försäkringser-
sättningar och utflyttat kapital översteg pre-
mieinkomsten. Driftskostnader minskade till 
166 (171) Mkr, i linje med bolagets 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 232 (209) procent per 30 juni 2022, 
främst på grund av en stärkt kapitalbas då 
skulden minskade mer än tillgångarna samti-
digt som kapitalkravet minskade något till 
följd av negativa marknadsrörelser. Länsför-
säkringar Liv har en stark kapitalsituation och 
bedöms ha goda förutsättningar att hantera 
framtida negativa marknadsrörelser. Konsoli-
deringsgraden uppgick till 103 (122) procent i 
Nya Trad och 121 (119) procent i Gamla Trad.
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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 
sjunde året i rad de mest nöjda kunderna 
 enligt Svenskt Kvalitetsindex kundnöjdhets-
mätning 2022 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.

Från juli 2021 till juni 2022 förmedlade 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling totalt 
29 669 (30 678) bostäder, en minskning med 
3 procent. Antalet förmedlade bostadsrätter 

Marknadsandelar för de tre största fastighets-
mäklarna per 30 juni 2022*
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Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings 
marknadsandelar 2017-juni 2022*

 Totalt värde, Mdkr
 Antal förmedlade bostäder

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

 Fastighetsbyrån
 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
 Svensk Fastighetsförmedling
 Övriga mäklare

minskade med 2 procent till 16 385 (16 725) 
bostadsrätter, och antalet småhus minskade 
med 4 procent till 11 618 (12 078) småhus. 
Provisionsintäkterna minskade med 0,7 pro-
cent till 1 424 (1 434) Mkr. Det sammanlagda 
försäljningsvärdet under perioden uppgick 
till 83,3 (75,6) Mdkr. Länsförsäkringar Fastig-
hetsförmedlings marknadsandel för förmed-
lade småhus* uppgick till 15,8 procent per 30 
juni 2022. Marknadsandelen för förmedlade 
bostadsrätter* uppgick till 12,6 procent per 
30 juni 2022.

*  Statistiken för marknadsandelar gällande småhus och lägenheter 
baseras på Värderingsdatas sammanställning av kontrakt, exklusi-
ve nyproduktion (rullande 12 månader per 30 juni 2022). 

Fastighetsförmedling

 • Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings sammanlagda försäljningsvärde uppgick till 83,3 (75,6) Mdkr. 
 • Antalet förmedlade bostäder minskade med 3 procent till 29 669 (30 678) objekt, antalet förmedlade bostadsrätter   
minskade med 2 procent och antalet förmedlade småhus minskade med 4 procent.

 • Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är en av de största fastighetsmäklarna i Sverige med en marknadsandel på 
15,8 procent för förmedlade småhus och 12,6 procent för förmedlade bostadsrätter per 30 juni 2022.

Juli 2021-juni 2022 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

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

Länsförsäkringsgruppen 
Delårsöversikt januari-juni 2022 13



Resultat

Mkr

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

Jan-jun
2022

Jan-jun
2021

Jan-jun
2020

Jan-jun
2019

Jan-jun
2018

Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat

Länsförsäkringar AB-koncernens rörelsere-
sultat uppgick till 1 298 (1 973) Mkr, trots en 
svag kapitalavkastning på -959 (659) Mkr. 
Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 8 (10) 
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 uppgick 
till 457 (485) Mkr. Premieintäkterna efter avgi-
ven återförsäkring ökade med 13 procent till   
4 129 (3 667) Mkr. Totalkostnadsprocenten för-
bättrades till 85,5 (91,1).

Bankkoncernens rörelseresultat minska-
de med 22 procent till 953 (1 228) Mkr. Minsk-
ningen förklaras främst av ökade kostnader 
till följd av en hög utvecklingstakt, införandet 
av riskskatten för banker samt att jämförel-

seperioden påverkades positivt av återförda 
kreditförlustreserveringar. Resultatet före 
kreditförluster och påförda avgifter minska-
de med 3 procent till 1 169 (1 209) Mkr. Ränte-
nettot minskade med 3 procent till 2 362       
(2 428) Mkr. 

Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat 
uppgick till 273 (338) Mkr. Nettoinflöde av pre-
mie och kapital från befintliga och nya kunder 
var fortsatt starkt även om det minskade till   
4 684 (6 156) Mkr, jämfört med ett mycket 
starkt första halvår 2021. Det förvaltade kapi-
talet minskade till 191 Mdkr per 30 juni 2022, 
främst på grund av osäkerhet på finansiella 
marknaderna. 

Länsförsäkringar AB-koncernens kapi-
talavkastning hänförlig till försäkringsrörel-
sen och moderbolagets tillgångar sjönk till 
-4,1 (3,5) procent till följd av negativ mark-
nadsutveckling. Aktier hade en svag utveck-
ling under halvåret och bidrog med -3,5 (2,2) 
procentenheter. Fastigheter bidrog med 0,5 
(0,8) procentenheter där onoterade fastighe-
ter hade en positiv avkastning medan note-
rade fastigheter hade en negativ avkastning. 
Alternativa investeringar bidrog med 0,1 (0,3) 
procentenheter, med störst bidrag från pri-
vate equity portföljen. Ränteportföljen bi-
drog med -1,3 (0,2) procentenheter.

Kapitalsituation
Länsförsäkringar AB-koncernens eget kapital 
minskade under första halvåret 2022 med 
759 Mkr till 34 628 Mkr, främst till följd av ut-
betald utdelning till ägarna. 

Länsförsäkringar AB-koncernen är ett fi-
nansiellt konglomerat. Koncernens företag 
omfattas av regler om gruppsolvens enligt 
lagstiftning om finansiella konglomerat, lag-
stiftning för försäkringsverksamhet och lag-

stiftning för bankverksamhet. Efter fusionen 
mellan Länsförsäkringar Sak och Länsförsäk-
ringar AB den 3 maj 2021 är Länsförsäkringar 
AB ett försäkringsbolag och ska uppfylla sol-
vensregler i enlighet med försäkringsrörelse-
lagen, men omfattas inte längre av regler om 
gruppsolvens enligt lagstiftning för 
bankverksamhet. Länsförsäkringar Banks 
konsoliderade situation består därmed av 
Länsförsäkringar Bank AB med dotterbolag.

Per 30 juni 2022 var kapitalöverskottet i 
Länsförsäkringar AB-koncernen enligt regler 
om finansiella konglomerat 19,7 Mdkr, vilket 
var en minskning med 0,1 Mdkr under halvår-
et. Kapitalbasen uppgick till 58,7 Mdkr och 
kapitalkravet till 38,9 Mdkr. Kapitalsituatio-
nen enligt försäkringsregler var densamma 
som kapitalsituationen enligt regler om fi-
nansiella konglomerat per 30 juni 2022. 

Under första halvåret 2022 betalade 
Länsförsäkringar AB utdelning om 1 751 Mkr 
till sina ägare avseende 2021. Länsförsäkring-
ar AB erhöll utdelningar och koncernbidrag 
från dotterbolagen om 1 351 Mkr, samt beta-
lade ett koncernbidrag till Länsförsäkringar 
Fondliv om 190 Mkr.

Länsförsäkringar AB-koncernens kapitalsituation

2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30

Länsförsäkringar AB

Kapitalkvot, % 227 181 195

Försäkringsaktiebolaget Agria

Kapitalkvot, % 226 208 186

Länsförsäkringar Grupplivförsäkrings AB

Kapitalkvot, % 354 242 326

Länsförsäkringar Fondliv Försäkrings AB

Kapitalkvot, % 166 143 145

Länsförsäkringar Bankkoncernen

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

Länsförsäkringar AB

 • Länsförsäkringar AB-koncernens rörelseresultat uppgick till 1 298 (1 973) Mkr och räntabiliteten på eget kapital 
 uppgick till 8 (10) procent.

 • Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsverksamhet rapporterade ett rörelseresultat om 457 (485) Mkr. 

 • Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelseresultat minskade till 953 (1 228) Mkr. 

 • Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat uppgick till 273 (338) Mkr. 

 • Moderbolagets rörelseresultat uppgick till 859 (1 306) Mkr.

Januari-juni 2022 Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2021.

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). Länsförsäkringar ABs delårsrapport ingår på sidorna 14-16 samt 19-38.
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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.

Både det försäkringstekniska resultatet 
och totalkostnadsprocenten förbättrades till 
280 (140) Mkr respektive 81,0 (89,8) procent. 

Premieintäkterna efter avgiven återför-
säkring ökade med 6 procent till 1 450 (1 365) 
Mkr där stark försäljning inom båda affärs-
områden, Personrisk respektive Motor, Före-
tag och Återförsäkring, bidrog till den goda 
tillväxten. Intresset för cyberförsäkring öka-
de under halvåret då den geopolitiska oron 
medfört höjd beredskap och fokus på IT-
säkerhet bland företagskunderna.

Försäkringsersättningar efter avgiven 
återförsäkring uppgick till 890 (955) Mkr, och 
skadeprocenten minskade till 61,4 (70,0). 
Driftskostnadsprocenten minskade till 19,6 
(19,8). 

Rörelseresultatet uppgick till 292 (231) 
Mkr. Efter fusion mellan Länsförsäkringar 
Sak och Länsförsäkringar AB i maj 2021 bo-
kas kapitalavkastningen i moderbolagets 
Stöd och service enheter.

Personrisk
Det försäkringstekniska resultatet för Person-
risk förbättrades till 116 (38) Mkr. Resultatet 
för sjukförsäkring förbättrades, främst till 
följd av villkorsjusteringar tidigare år och 
nedjusterad reservering för covid-19 relaterade 
sjukskador. Även resultatet för grupplivför-
säkring förbättrades till följd av lägre skade-
kostnader. Resultatet för sjukvårdsförsäkring 
var negativt till följd av ökade skadekostna-
der kopplat till operationer och läkarvård.

Motor, Företag och Återförsäkring
Det försäkringstekniska resultatet för Motor, 
Företag och Återförsäkring ökade till 165 
(105) Mkr. Resultatet i internationell mottag-
en återförsäkring förbättrades, främst som 
effekt av positivt avvecklingsresultat på 
tidigare års skadereserver. Resultaten för 
ansvars- och transportförsäkring liksom 
länsförsäkringsgruppens interna återförsäk-
ring, där Länsförsäkringar AB deltar med en 
15 procentig andel av mottagen återförsäk-
ring, var fortsatt positiva. Resultatet i motor-
försäkring förbättrades främst som effekt av 
positivt avvecklingsresultat efter översyn av 
tidigare års reserver inom kaskoförsäkring. 

I affärsenheten Sak ingår även skadeliv-
ränterörelse som redovisade ett svagt posi-
tivt resultat under halvåret.

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

Agrias försäkringstekniska resultat ökade 
till 330 (188) Mkr, till följd av fortsatt stark 
tillväxt och stabiliserad skadekostnadsut-
veckling. Detta resulterade i en förbättrad 
totalkostnadsprocent på 87,9 (91,9). 

Premieintäkten efter avgiven återförsäk-
ring ökade med 16 procent till 2 679 (2 302) 
Mkr, till följd av både premiehöjningar och 
beståndstillväxt. Affärsvolymerna ökade 
inom samtliga affärer, med störst tillväxt i 
den internationella verksamheten. I februari   
utökades Agrias internationella verksamhet 
genom förvärv av det irländska bolaget 
Capstone Financial Services Limited som 
förmedlar djurförsäkring i Irland och Neder-
länderna. 

Försäkringsersättningar efter avgiven 
återförsäkring uppgick till 1 778 (1 675) Mkr. 
Skadeprocenten minskade till 66,3 (72,8), 
främst på grund av en stabiliserad skade-
kostnadsutveckling men även från ökade 
premier. Driftskostnaderna uppgick till 578 
(440) Mkr och driftskostnadsprocenten öka-
de till 21,6 (19,1). 

Rörelseresultat minskade till 165 (254) 
Mkr på grund av lägre kapitalavkastning till 
följd av osäkerhet på de finansiella markna-
derna. 

I juni lanserade Agria en helt ny sorts 
hundförsäkring där hundägaren vänder sig 
direkt till Agria för en första bedömning av 
hundens tillstånd. Produkten erbjuder häl-
sofrämjande tjänster samt kostnadsfri vete-
rinärrådgivning dygnet runt. Genom ökad 
kunskap kan skador och onödiga besök hos 
veterinär minskas. Dessutom kan hundägar-
na sänka försäkringspremien genom att gå 
digitala hundkurser om hur man skyddar sin 
hund mot skador och sjukdom. 

Agria arrangerade i början av sommaren 
de populära eventen Hundpromenaden till 
förmån för hemlösa hundar, samt Glädjehop-
pet som är en käpphästtävling till förmån för 
barncancerfonden.
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Försäkrings tekniska resultat

Bank
Länsförsäkringar Bankkoncernens rörelse-
resultat minskade med 22 procent till 953     
(1 228) Mkr. Minskningen förklaras främst av 
ökade kostnader till följd av en hög utveck-
lingstakt, införandet av riskskatten för ban-
ker samt att jämförelseperioden påverkades 
positivt av återförda kreditförlustreserve-
ringar. Resultatet före kreditförluster och 
påförda avgifter minskade med 3 procent till 
1 169 (1 209) Mkr. Räntenettot minskade med 
3 procent till 2 362 (2 428) Mkr. Mer informa-
tion om Länsförsäkringar Bank finns att läsa 
på sidorna 9-10. 

Fondförsäkring
Länsförsäkringar Fondlivs rörelseresultat upp-
gick till 273 (338) Mkr. Nettoinflöde av premie 
och kapital från befintliga och nya kunder var 
fortsatt starkt även om det minskade till 4 684 
(6 156) Mkr, jämfört med ett mycket starkt för-
sta halvår 2021. Däremot ökade inbetalda pre-
mier med 11 procent till 5 320 (4 795) Mkr. Det 
förvaltade kapitalet minskade med 15 procent 
under första halvåret till 191 Mdkr per 30 juni 
2022, främst på grund av osäkerhet på finan-
siella marknaderna. 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, exklude-
rat Länsförsäkringar Gruppliv, samt enheter 
inom Stöd och service. Stöd och service   
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 1 282 (1 206) 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 809 (849) Mkr, vilket 
resulterade i ett försäkringstekniskt resultat 
på 230 (117) Mkr.

Icke tekniska intäkter och kostnader från 
moderbolagets Stöd- och serviceverksam-
het summerade till -156 (-135) Mkr. 

Moderbolagets rörelseresultat uppgick 
till 859 (1 306) Mkr. Resultatet påverkades 
positivt av utdelningar från Länsförsäkringar 
Fondliv om 690 Mkr, Länsförsäkringar Bank 
om 396 Mkr, samt Länsförsäkringar Gruppliv 
om 35 Mkr.
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Övriga händelser under perioden
Den 14 februari 2022 lämnade Fredrik Berg-
ström posten som verkställande direktör för 
Länsförsäkringar AB. I samband med detta 
tillförordnades Malin Rylander Leijon, senast 
CFO för Länsförsäkringar AB, som verkstäl-
lande direktör för Länsförsäkringar AB, samt 
tillförordnades Jonas Ekegren som CFO för 
Länsförsäkringar AB den 15 februari 2022.

Den 5 maj blev Agrias ansökan om tredje 
landsfilial i Storbritannien godkänd.

På Länsförsäkringar ABs stämma den 6 
maj valde Ceasar Åfors att lämna posten 
som styrelseordförande i Länsförsäkringar 
AB. Maria Engholm, tidigare vice styrelseord-
förande i Länsförsäkringar AB, valdes till ny 
styrelseordförande. Maria är verkställande 
direktör i HSB MälarDalarna och även styrel-
seordförande i Dalarnas Försäkringsbolag.

Händelser efter periodens utgång
Den 1 juli 2022 infördes en utökad flytträtt 
som innebär större kundnytta då en större 
andel av kapitalet blir föremål för flytt. Läns-
försäkringar Fondliv är väl positionerade för 
att möta effekterna från den utökade flytt-
rätten, både avseende påverkan på kund-
marknaden och kapitalsituationen. Bolaget 
har under året tecknat återförsäkring för  
annullationsrisk.

Till följd av lägre konsolideringsnivå och 
dämpad förväntning på framtida avkastning 
sänktes återbäringsräntan från 4 till 1 pro-
cent i Nya Trad och Gamla Trad från den 1 juli 
2022.

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 ekono-
miska läget i Sverige eftersom all utlåning 
sker lokalt. Låga belåningsgrader kombinerat 
med god geografisk spridning och lokal för-
ankring är grundpelare i arbetet med att sä-
kerställa att utlåningsportföljen håller en 
hög kreditkvalitet. Länsförsäkringar Bank tar 
hänsyn till förväntad makroekonomisk ut-
veckling i sina reserveringar för kreditförlus-

ter. Länsförsäkringsbolagen täcker vid reser-
veringstillfället 80 procent av reserverings-
behovet 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. 

De geopolitiska spänningarna efter Ryss-
lands invasion av Ukraina i kombination med 
fortsatta utmaningar med komponent- och 
materialbrist och en ökad inflation har haft 
en negativ inverkan på världsekonomin. Un-
der halvåret har långa räntor och inflationen 
stigit kraftigt samtidigt som börser runtom i 
världen sjunkit. Utvecklingen har haft en viss 
negativ påverkan på fondförsäkringskapita-
lets storlek, vilket i sin tur påverkat värdet på 
framtida vinster i fondförsäkringsverksam-
heten. Trots volatiliteten på finansiella mark-
nader har Länsförsäkringar AB-koncernen 
en fortsatt stabil kapitalsituation. Effekterna 
av kriget för Länsförsäkringar AB-koncernens 
verksamhet beskrivs närmare på sidan 6.

I koncernens sakförsäkringsverksamhet 
uppkommer även skadeförsäkringsrisker. 
Verksamheten är väldiversifierad med allt 
från transportförsäkring och återförsäkring 
till djurförsäkring. Tecknad skadeförsäkring 
återförsäkras, där så bedöms som lämpligt, 
och för länsförsäkringsgruppens räkning 
sköts en omfattande verksamhet avseende 
återförsäkring. 

Moderbolaget i Länsförsäkringar AB-kon-
cernen innehar även risker hänförliga till bo-
lagets placering av likviditet och till den af-
färsstödjande verksamhet som bedrivs för 
dotterbolagens 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 varit relativt be-
gränsade. Däremot har pandemin påverkat 
det dagliga arbetet genom att delar av per-
sonalen arbetat på distans för att minimera 
risken för smittspridning. 

En mer ingående beskrivning av de risker 
koncernen är exponerade mot, samt hur de 
hanteras, finns i Länsförsäkringar AB årsre-
dovisning 2021 i koncernens not 2 Risk- och 
kapitalhantering.

Resultatet av periodens verksamhet och den 
ekonomiska ställningen för Länsförsäkringar 
AB-koncernen och moderbolaget per 30 juni 
2022 framgår av efterföljande finansiella rap-
porter med tillhörande noter.
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Länsförsäkringsgruppen Sakförsäkring 
Finansiella rapporter 

Resultaträkning för länsförsäkringsgruppens Sakförsäkring 
Jan-jun Jan-jun Helår 

Mkr 2022 2021 2021 

Premieintäkt, efter avgiven återförsäkring 16 086 15 241 31 193 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 447 445 1 246 

Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring -10 353 -11 370 -22 595
Driftskostnader -3 023 -2 890 -5 633

Övriga tekniska intäkter/kostnader -18 -49 -85

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat före återbäring och rabatter 3 140 1 377 4 126 

Återbäring och rabatter -171 -160 -2 571 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat efter återbäring och rabatter 2 968 1 217 1 555 

Total kapitalavkastning -8 343 8 797 19 306 

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen -165 -379 -963

Övriga intäkter/kostnader -309 15 -164

Rörelseresultat  -5 848 9 650 19 734 

Balansräkning för länsförsäkringsgruppens Sakförsäkring 
Mkr 30 jun 2022 30 jun 2021 31 dec 2021 

TILLGÅNGAR 
Aktier och andelar  71 715 68 276 77 818 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 33 999 34 817 35 635 

Övriga placeringstillgångar 39 299 36 768 38 620 

Summa placeringstillgångar          145 013 139 861 152 073 

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 10 887 18 702 10 631 

Fordringar och andra tillgångar 15 612 18 358 15 781 

Kassa och bank 11 369 6 176 7 349 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 015 1 913 1 875 

SUMMA TILLGÅNGAR 184 897 185 010 187 709 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 97 490 90 887 100 665 

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 66 618 73 711 65 022 

Andra avsättningar och skulder 17 671 17 305 18 995 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 117 3 107 3 027 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 184 897 185 010 187 709 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag samt det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. 
Länsförsäkringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern. Huvuddelen av sakförsäkringsaffären inom gruppen tecknas av 
länsförsäkringsbolagen. För vidare information om den sakförsäkringsaffär som bedrivs inom Länsförsäkringar AB-koncernen, se not 2 Resultat per 
rörelsesegment.  

Resultatet av länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet är summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och 
sakförsäkringsverksamheten inom Länsförsäkringar AB-koncernen. Även resultatet för Stöd och service ingår. Innehavet och värdeförändringen 
av Länsförsäkringar AB-aktien samt mellanhavanden mellan länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen har eliminerats.  
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Länsförsäkringar AB-koncernen 
Nyckeltal 

Nyckeltal för Länsförsäkringar AB-koncernen 

Jan-jun Jan-jun Helår 

Mkr 2022 2021 2021 

Koncernen 

Rörelseresultat 1 298 1 973 3 806 

Periodens resultat 1 129 1 638 3 229 

Räntabilitet på eget kapital, %1) 8 10 9 

Totala tillgångar, Mdkr 693 668 712 

Eget kapital per aktie, kronor2) 3 111 3 047 3 184 

Konsolideringskapital3) 35 968 35 165 36 709 

Konsolideringsgrad, %4) 415 447 442 

Kapitalbas för gruppen (FRL)5) 58 677 61 898 65 203 

Solvenskapitalkrav för gruppen (FRL)5) 38 932 42 141 45 368 

Kapitalbas för det finansiella konglomeratet6) 58 677 61 898 65 203 

Kapitalkrav för det finansiella konglomeratet6) 38 932 42 141 45 368 

Försäkringsrörelsen 

Skadeförsäkringsrörelsen 

Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) 3 962 3 508 7 339 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 2 7 

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)7) -2 586 -2 295 -4 927 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 555 314 629 

Premieinkomst skadeförsäkring 

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 6 294 5 949 9 510 

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 4 701 4 349 7 731 

Livförsäkringsrörelsen 

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 403 382 625 

Avgifter avseende finansiella avtal 466 463 940 

Kapitalavkastning, netto -684 329 806 

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -168 -176 -381 

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 519 508 829 

Försäkringsrörelsens rörelseresultat8) 382 813*) 1 647 

Nyckeltal 

Omkostnadsprocent9) 24 26 26 

Driftskostnadsprocent10) 21 19 20 

Skadeprocent11) 65 72 71 

Totalkostnadsprocent 86 91 91 

Förvaltningskostnadsprocent, livförsäkringsrörelse12) 0,8 0,8 0,9 

Direktavkastning, %13) -0,3 -0,1 -0,4

Totalavkastning, %14) -4,1 4,0 9,3

Ekonomisk ställning 

Placeringstillgångar, Mdkr15) 19 19 20 

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken, Mdkr 186 193 219 

Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring), Mdkr 11 10 10 
*) Jämförelsetalen för perioden januari-juni har justerats så att utdelningar om 1 205 Mkr från dotterbolag exkluderas. 
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Nyckeltal för Länsförsäkringar AB-koncernen, forts. 
Jan-jun Jan-jun Helår 

Mkr 2022 2021 2021 

Bankrörelsen 

Räntenetto*) 2 362 2 428 4 863 

Rörelseresultat 953 1 228 2 296 

Periodens resultat 829 975 1 851 

Räntabilitet på eget kapital, %16) 7,6 10,7 9,8 

Totala tillgångar, Mdkr 466 433 451 

Eget kapital  22 022 20 765 21 749 

K/I-tal före kreditförluster och påförda avgifter*) 17) 0,50 0,47 0,55 

Placeringsmarginal, %*) 18) 1,02 1,15 1,12 

Kärnprimärkapitalrelation konsoliderad situation, % 14,9 14,8 15,3 

Primärkapitalrelation konsoliderad situation, %19) 16,7 16,7 17,2 

Total kapitalrelation konsoliderad situation, %20) 18,9 19,0 19,4 

Kreditförlustnivå, %21) 0,02 -0,04 -0,09

Likviditetstäckningskvot konsoliderad situation, %22) 334 284 313

Stabil nettofinansieringskvot konsoliderad situation, %23) 126 129 130
*) Historiska nyckeltal har justerats då Resolutionsavgiften omklassificerats från Räntekostnader till Påförd riskskatt och resolutionsavgift. 

1) Rörelseresultat med avdrag för schablonskatt 20,6 (20,6) procent i
relation till genomsnittligt eget kapital, exklusive poster inom eget 
kapital som redovisas i övrigt totalresultat samt primärkapitallån. 

2) Eget kapital, exklusive primärkapitallån, per aktie. 

3) Summan av eget kapital exklusive primärkapitallån, förlagslån och 
uppskjuten skatt. 

4) Konsolideringskapital i förhållande till 12 månaders premieinkomst 
efter avgiven återförsäkring. 

5) Gruppen enligt försäkringsrörelseregler består av moderbolaget 
Länsförsäkringar AB, samtliga försäkringsföretag i koncernen, 
Länsförsäkringar Bank AB, Wasa Kredit AB, Länsförsäkringar Hypotek 
AB och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Länsförsäkringar Liv 
Försäkrings AB ingår i gruppen trots att bolaget inte konsolideras i 
Länsförsäkringar AB-koncernen. Beräkningarna sker enligt den 
konsolideringsmetod som anvisas i EUs Solvens II-direktiv, dock att 
Länsförsäkringar Liv inräknas enligt sammanläggnings- och 
avräkningsmetoden i enlighet med tillstånd från Finansinspektionen. 

6) Det finansiella konglomeratet består av samma företag som gruppen 
enligt försäkringsrörelseregler, se fotnot 5. Beräkningarna för det 
finansiella konglomeratet sker enligt samma metod som för gruppen 
enligt försäkringsrörelseregler. För det finansiella konglomeratet ska, 
till skillnad från gruppen enligt försäkringsrörelseregler, överförbarhet 
av överskott prövas även i andra reglerade företag än gruppens 
försäkringsföretag. 

7) Exklusive skaderegleringskostnader.

8) I försäkringsrörelsens rörelseresultat ingår kapitalavkastning och 
övriga icke-tekniska intäkter och kostnader och kostnader för 
Länsförsäkringar AB-koncernens sakförsäkringsaffär och för 
Länsförsäkringar Fondliv. 

9) Driftskostnader och skaderegleringskostnader i procent av
premieintäkt efter avgiven återförsäkring. Avser endast 
skadeförsäkring. 

10) Driftskostnader i procent av premieintäkt efter avgiven 
återförsäkring. Avser endast skadeförsäkring. Exklusive 
skaderegleringskostnader enligt Finansinspektionens föreskrift.

11) Försäkringsersättningar i procent av premieintäkt efter avgiven 
återförsäkring. Avser endast skadeförsäkring. Inklusive 
skaderegleringskostnader enligt Finansinspektionens föreskrift. 

12) Driftskostnader och skaderegleringskostnader i förhållande till det 
genomsnittliga värdet på placeringstillgångar, placeringstillgångar för 
vilka försäkringstagaren bär placeringsrisk och likvida medel. 

13) Direktavkastning beräknas som summan av ränteintäkter, 
räntekostnader, utdelningar på aktier och andelar och 
förvaltningskostnader i kapitalförvaltningen, i förhållande till det 
genomsnittliga värdet under perioden av försäkringsrörelsens 
placeringstillgångar och likvida medel. 

14) Totalavkastning beräknas som summan av direktavkastning och 
värdeförändring i placeringsportföljen, i förhållande till 
placeringstillgångarnas genomsnittliga verkliga värde under perioden.
Avser skadeförsäkring och livförsäkring. 

15) Placeringstillgångar består av fastigheter, aktier och andelar i 
intresseföretag, aktier och andelar, obligationer och andra 
räntebärande värdepapper, derivat (tillgångar och skulder), likvida
medel samt räntebärande skulder. 

16) Rörelseresultat med avdrag för schablonskatt 20,6 (20,6) procent i
relation till genomsnittligt eget kapital, justerat för värdeförändringar 
på finansiella tillgångar som redovisas i övrigt totalresultat. 

17) Summa kostnader före kreditförluster i förhållande till summa
intäkter. 

18) Räntenetto i relation till genomsnittlig balansomslutning. 

19) Utgående primärkapital i relation till utgående riskvägt belopp. 

20) Utgående kapitalbas i relation till utgående riskvägt belopp. 

21) Kreditförluster netto för lånefordringar (på årsbasis) i relation till
utlåning till allmänheten och kreditinstitut efter reserveringar vid 
periodens utgång. 

22) Kvalitativa likvida tillgångar (12-månaders medelvärde) i förhållande
till dess nettokassautflöde mätt över en period på 30 dagar. 

23) Tillgänglig stabil finansiering i relation till de tillgångar som behöver 
stabil finansiering över ett år. 
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Länsförsäkringar AB-koncernen 
Finansiella rapporter 

Rapport över resultat för Länsförsäkringar AB-koncernen 
Jan-jun Jan-jun Helår 

Mkr 2022 2021 2021 

Premier före avgiven återförsäkring 5 260 4 765 9 725 

Återförsäkrares andel av premieintäkter -906 -885 -1 785 

Premier efter avgiven återförsäkring 4 354 3 879 7 940 

Ränteintäkter 3 059 3 053 6 106 

Räntekostnader1) -701 -628 -1 249 

Räntenetto1) 2 359 2 425 4 858 

Värdeökning på fondplaceringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken -38 223 21 146 39 267 

Utdelningar i placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken - - 12 

Kapitalavkastning, netto -959 659 1 607 

Provisionsintäkter 2 080 1 976 4 136 

Övriga rörelseintäkter 1 205 1 094 2 316 

Summa rörelseintäkter1) -29 185 31 180 60 136 

Försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring -3 034 -2 892 -6 989
Återförsäkrares andel av försäkringsersättningar 541 431 1 833
Försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring -2 493 -2 461 -5 156 
Förändring livförsäkringsavsättning -77 -78 -9
Förändring avsättning för livförsäkring för vilka försäkringstagaren bär risken 38 870 -21 476 -40 084
Provisionskostnader -1 860 -2 059 -4 241
Personalkostnader -1 482 -1 336 -2 611
Övriga administrationskostnader -2 259 -1 814 -4 436
Kreditförluster -49 80 331
Påförd riskskatt och resolutionsavgift1) -168 -61 -123

Summa kostnader1) 30 483 -29 206 -56 329 

Rörelseresultat  1 298 1 973 3 806 

Skatt -169 -335 -577 

Periodens resultat 1 129 1 638 3 229 

Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 108 157 310 

1) Jämförelsetal har justerats då Resolutionsavgiften omklassificerats från Räntekostnader till Påförd riskskatt och resolutionsavgift. 



Länsförsäkringsgruppen 
Delårsöversikt januari-juni 2022   22 

Rapport över totalresultat för Länsförsäkringar AB-koncernen 
Jan-jun Jan-jun Helår 

Mkr 2022 2021 2021 

Periodens resultat 1 129 1 638 3 229 

Övrigt totalresultat 

Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 

Omräkningsdifferenser hänförliga till utländsk verksamhet 9 20 40 

Kassaflödessäkringar 270 37 111 

Förändring i verkligt värde på finansiella tillgångar som värderas till verkligt 

värde över övrigt totalresultat -416 -23 90 

Skatt hänförlig till poster som har omförts eller kan omföras till periodens  

resultat 30 -3 -41

Summa -107 31 199 
Poster som inte kan omföras till periodens resultat 

Förändring i verkligt värde på egetkapitalinstrument som värderas till verkligt 

värde över övrigt totalresultat -11 -9 -7 

Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras till periodens resultat 1 0 0 

Summa -9 -9 -7

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt -116 22 192 

Periodens totalresultat 1 013 1 660 3 421 
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Rapport över finansiell ställning för Länsförsäkringar AB-koncernen 

Mkr 
30 jun 

2022 
30 jun 

2021 
31 dec 

2021 Mkr 
30 jun 

2022 
30 jun 

2021 
31 dec 

2021 

TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Goodwill 723 627 634  Eget kapital  

Andra immateriella tillgångar 3 916 4 460 3 862  Aktiekapital 200 200 200 

Uppskjuten skattefordran 117 142 82  Övrigt tillskjutet kapital 11 115 11 115 11 115 

Materiella tillgångar 606 431 481  Primärkapital 2 200 2 200 2 200 

Rörelsefastigheter 837 961 907  Reserver -551 -605 -435

Aktier i Länsförsäkringar Liv  Balanserade vinstmedel 

Försäkrings AB 8 8 8  inklusive årets resultat 21 664 21 058 22 307 

Aktier och andelar i intresseföretag 80 82 75  Summa eget kapital              34 628 33 968 35 387 

Återförsäkrares andel av  Skulder 

försäkringstekniska avsättningar 10 947 10 920 10 701  Efterställda skulder 2 596 2 594 2 595 
Utlåning till allmänheten 385 639 352 666 361 991  Försäkringstekniska avsättningar 21 734 21 106 20 631 

Fondförsäkringstillgångar för  Avsättningar för vilka 

vilka försäkringstagaren bär risken 185 538 193 128 219 102  livförsäkringstagaren bär risken 188 543 196 306 222 791 

Aktier och andelar  6 349 5 614 6 858  Uppskjuten skatteskuld 1 061 945 1 010 

Obligationer och andra  Övriga avsättningar 135 127 156 

räntebärande värdepapper 57 123 61 065 59 686  Emitterade värdepapper 271 309 253 738 266 097 

Belåningsbara 

statsskuldförbindelser 14 820 13 449 15 526  Inlåning från allmänheten 154 664 140 835 144 510 

Derivat 7 930 4 261 4 125  Skulder till kreditinstitut 9 933 5 624 7 892 

Värdeförändring säkringsportföljer -4 395 50 735  Derivat 8 456 833 1 029 

Övriga fordringar 7 054 5 865 6 430  Värdeförändring säkringsportföljer -10 399 748 376 

Förutbetalda kostnader och  Övriga skulder 4 409 4 497 4 534 

upplupna intäkter 3 894 3 272 3 508  Upplupna kostnader och  

Likvida medel 11 743 10 514 16 877  förutbetalda intäkter 5 859 6 193 4 584 

 Summa skulder 658 300 633 546 676 202 

SUMMA  SUMMA EGET KAPITAL 

TILLGÅNGAR 692 928 667 514 711 589  OCH SKULDER 692 928 667 514 711 589 
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Rapport över förändringar i eget kapital för Länsförsäkringar AB-koncernen 

Mkr Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Primär- 

kapital Reserver 

Balanserade 
vinstmedel 

inklusive 
periodens 

resultat Totalt 
Ingående eget kapital 2021-01-01 1 042 10 272 2 200 -626 20 159 33 048 

Effekt av fusion1,2) -842 842 - - - - 

Transaktioner med koncernens ägare 

Tillskott från och värdeöverföringar till 

ägare 

Lämnad utdelning - - - - -698 -698

Summa transaktioner med koncernens 

ägare - - - - -698 -698

Periodens totalresultat - - - 21 1 639 1 660

Utdelning mm på 

primärkapitalinstrument - - - - -41 -41

Utgående eget kapital 2021-06-302) 200 11 115 2 200 -605 21 058 33 968 

Ingående eget kapital 2021-07-01 200 11 115 2 200 -605 21 058 33 968 

Transaktioner med koncernens ägare 

Tillskott från och värdeöverföringar till 

ägare 

Lämnad utdelning - - - - -302 -302

Summa transaktioner med koncernens 

ägare - - - - -302 -302 

Periodens totalresultat - - - 170 1 591 1 761 

Utdelning mm på 

primärkapitalinstrument - - - - -41 -41

Utgående eget kapital 2021-12-31 200 11 115 2 200 -435 22 307 35 387 

Ingående eget kapital 2022-01-01 200 11 115 2 200 -435 22 307 35 387 

Realiserat resultat aktieförsäljning - - - - 19 19 

Transaktioner med koncernens ägare 

Tillskott från och värdeöverföringar till 

ägare 

Lämnad utdelning - - - - -1 751 -1 751 

Summa transaktioner med koncernens 

ägare - - - - -1 751 -1 751 

Periodens totalresultat - - - -116 1 129 1 013 

Utdelning mm på 

primärkapitalinstrument - - - - -40 -40

Utgående eget kapital 2022-06-30 200 11 115 2 200 -551 21 664 34 628 

1) Avser förändringar i koncernens eget kapital till följd av fusion. 
2) Jämförelsetal har justerats då övrigt tillskjutet kapital visar vad aktieägarna har skjutit till, medan balanserade vinstmedel vad koncernen har tjänat 
in. 
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Rapport över kassaflöde för Länsförsäkringar AB-koncernen 
Jan-jun Jan-jun 

Mkr 2022 2021 

Den löpande verksamheten 
Rörelseresultat 1 298 1 973 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 5 686 6 365 

Betald skatt -326 -331

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 6 658 8 008 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Förändring av aktier och andelar, obligationer och andra räntebärande värdepapper och derivat -3 963 -12 345

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -25 640 -8 772 

Förändring emitterade värdepapper 5 569 19 177 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder 14 609 3 406 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 767 9 475 

Investeringsverksamheten 

Förändring intresseföretag - -6

Förvärv av immateriella tillgångar -322 -300

Förvärv av materiella tillgångar -116 -20

Kassaflöde från investeringsverksamheten -437 -326 

Finansieringsverksamheten 

Förändring leasingskuld -144 -135

Förändring primärkapitalinstrument -40 -41

Lämnad utdelning -1 751 -698

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 935 -874 

Årets kassaflöde -5 139 8 279 

Likvida medel 1 januari 16 877 2 221 

Kursdifferens i likvida medel 5 14 

Likvida medel 30 juni 11 743 10 514 
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Länsförsäkringar AB-koncernen 

Noter till finansiella rapporter 
Belopp i Mkr om inget annat anges.

Företagsinformation 
Denna delårsrapport och koncernredovisning för Länsförsäkringar AB 
(publ), med organisationsnumret 502010-9681, avser perioden 1 
januari–30 juni 2022. Delårsrapporten för Länsförsäkringar AB ingår på 
sidorna 14-16 samt 19-38. Företaget är ett svenskregistrerat 
försäkringsföretag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret 
är Tegeluddsvägen 11–13, 106 50 Stockholm. Företaget ägs till 100 
procent av 23 länsförsäkringsbolag och 14 socken- och häradsbolag. 

Överensstämmelse med normgivning och lag 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 
Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 
International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningar av 
dessa utgivna av IFRS Interpretations Committee (IFRIC), sådana de 
antagits av EU. Därutöver tillämpas lagen om årsredovisning i 
försäkringsföretag (1995:1560) samt Finansinspektionens föreskrifter 
och allmänna råd FFFS 2019:23 om årsredovisning i försäkringsföretag 
och tjänstepensionsföretag och dess ändringsföreskrifter. Vidare har 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Rådets 
uttalanden tillämpats.  

Förändringar som påverkat de finansiella rapporterna 2022  
Det har under perioden inte tillkommit några redovisningsstandarder 
med någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. 

Bedömningar och uppskattningar 
I februari 2022 begärde Finansinspektionen in ett yttrande från Wasa 
Kredit hänförligt till undersökningen av kreditprövning i 
konsumentförhållanden som genomfördes under det första halvåret 
2020. Under 2021 har Wasa Kredit vidtagit åtgärder relaterat till de 
iakttagelser Finansinspektionen noterat i sin genomgång. Till följd av 
att utredningen pågår och att utfallet är oklart är det inte möjligt att i 
dagsläget uppskatta storleken på en eventuell påföljd på ett tillförlitligt 
sätt.  

Redovisningsprinciper föranledda av nya avgifter 
Riskskatten som påförts bankkoncernen resultatförs succesivt över 
räkenskapsåret och redovisas i resultaträkningen på en ny rad: Påförd 
riskskatt och resolutionsavgift. Resolutionsavgifter som i tidigare 
perioder redovisats inom räntenettot har omklassificerats till den nya 
resultatraden. Jämförelsetal för tidigare perioder har räknats om.  

Delårsrapporten för koncernen har i övrigt upprättats enligt samma 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades i 
koncernredovisningen för 2021.

IFRS 17 Försäkringsavtal och Finansinspektionens redovisningsföre-
skrifter – Lagbegränsad IFRS i koncernredovisningen 
IFRS 17 Försäkringsavtal ersätter IFRS 4 Försäkringsavtal och träder i 
kraft 1 januari 2023. Standarden som antogs av EU i november 2021 
tillhandahåller ett principbaserat regelverk för redovisning av 
försäkringsavtal och ställer utökade krav på upplysningar för att öka 
jämförbarhet mellan företag. 

Den 15 mars 2022 tog Finansinspektionen beslut om FFFS 2022:7 
Föreskrifter om ändring av Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag 
och tjänstepensionsföretag. Av dessa ändringsföreskrifter framgår 
bland annat att IFRS 17 inte bör tillämpas i juridisk person och därmed 
inte i en koncernredovisning enligt lagbegränsad IFRS.  

Finansinspektionen har tidigare meddelat ändringsföreskrifter till 
föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i 
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag där kravet på full IFRS i 
koncernredovisning för onoterade försäkringsföretag togs bort. Detta 
innebär att onoterade försäkringsföretag har möjlighet att tillämpa 
lagbegränsad IFRS i koncernredovisningen som i allt väsentligt är 
likvärdig med den som tillämpas i juridisk person.  

Länsförsäkringar AB har för avsikt att tillämpa lagbegränsad IFRS i 
koncernredovisningen från 1 januari 2023. Det medför att IFRS 17 
Försäkringsavtal inte kommer att innebära någon påverkan på bolagets 
finansiella rapporter. Övergången till lagbegränsad IFRS i 
koncernredovisningen innebär att förvärvsgoodwill skrivs av över fem 
år och att avkastningsskatt klassificeras som Förändring i avsättning 
för vilka försäkringstagarna bär risken, i stället för att redovisas som 
Skatt på årets resultat. Länsförsäkringar AB-koncernen avser att 
tillämpa samma redovisning av leasingavtal som i juridisk person, vilket 
medför att leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden, i 
stället för att redovisas som nyttjanderättstillgång och leasingskuld. 
Därtill kommer resultat från sale and leaseback-transaktioner att 
redovisas omedelbart i stället för att periodiseras över leasingavtalets 
löptid. 

Övergången till lagbegränsad IFRS i koncernredovisningen sker med 
retroaktiv tillämpning och övergångseffekter redovisas direkt mot 
ingående eget kapital för jämförelseåret, 1 januari 2022. De totala 
effekterna bedöms få en begränsad påverkan på koncernens eget 
kapital. 

Händelser efter periodens utgång 
Länsförsäkringar Bank fick den 9 juli en begäran om yttrande från  
Finansinspektionen relaterat till undersökningen med inriktning på hur 
banken efterlevt reglerna om övervakning och rapportering med fokus 
på höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar. 
Undersökningen inleddes i juni 2021 och det är fortsatt oklart vad 
Finansinspektionens prövning av ärendet leder till. 

 Not 1   Redovisningsprinciper 
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Not 2 Resultat per rörelsesegment 

Jan-jun 2022 
Sak-

försäkring Agria 
Fond- 

försäkring Bank 
Stöd och 

service 

Elimine- 
ringar och 

justeringar Totalt 
Premier efter avgiven återförsäkring 1 450 2 679 158 - - 67 4 354 

Räntenetto - - - 2 362 - -3 2 359 

Värdeökning på placeringstillgångar för  

vilka försäkringstagaren bär risken - - -38 223 - - - -38 223 

Kapitalavkastning, netto 4 - -657 -19 -342 54 -959

Provisionsintäkter 17 - 1 096 957 - 10 2 080

Övriga rörelseintäkter 101 36 37 2 1 305 -276 1 205

Summa rörelseintäkter 1 572 2 716 -37 589 3 302 963 -149 -29 185 

Försäkringsersättningar efter avgiven  
återförsäkring -890 -1 778 -86 - - 261 -2 493

Förändring livförsäkringsavsättning - - - - - -77 -77

Förändring avsättning för livförsäkring 

för vilka försäkringstagaren bär risken - - 38 870 - - - 38 870 

Provisionskostnader -132 -80 -693 -957 - 2 -1 860

Personalkostnader -292 -217 -107 -398 -473 5 -1 482

Övriga administrationskostnader 22 -313 -121 -777 -1 004 -65 -2 259

Kreditförluster - - - -49 - - -49

Påförd riskskatt och resolutionsavgift - - - -168 - - -168

Summa kostnader -1 292 -2 387 37 863 -2 349 -1 477 125 30 483 

Försäkringstekniskt resultat 280 330 274 - - -885 - 

Icke tekniska intäkter/kostnader 12 -165 -1 - - 155 - 

Rörelseresultat 292 165 273 953 -514 130 1 298 

Skatt - - - - - -169 -169

Periodens resultat 292 165 273 953 -514 -39 1 129 

Fördelning intäkter 

Externa intäkter 1 537 2 713 -37 919 3 642 306 536 -29 185

Koncerninterna intäkter 35 2 330 -340 658 -685 - 

Summa rörelseintäkter 1 572 2 716 -37 589 3 302 963 -149 -29 185 
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Premieinkomst per geografisk marknad, rörelsesegment Agria 
Jan-jun Jan-jun 

Mkr 2022 2021 

Sverige 1 541 1 491 

Övriga Europa 1 221 1 001 

Totalt 2 762 2 493 

Indelningen i rörelsesegment stämmer överens med hur koncernen är 
organiserad och följs upp av koncernledningen. Det 
försäkringstekniska resultatet presenteras för Sakförsäkring, Agria 
och Fondförsäkring eftersom det resultatmåttet följs upp av 
koncernledningen. Intäkterna är huvudsakligen hänförliga till Sverige, 
och resterande del kommer från Danmark, Finland, Frankrike, Norge, 
Storbritannien och Tyskland. 

Rörelsesegment Sakförsäkring avser skade- och 
grupplivförsäkringsrörelse, grupplivförsäkring utgör endast en mindre 
del. Även länsförsäkringsgruppens interna och externa återförsäkring 
ingår. 

Rörelsesegment Agria avser försäkringsskydd för djur samt 
grödaförsäkring för lantbrukare. 

Rörelsesegment Fondförsäkring avser livförsäkringsrörelse med 
anknytning till värdepappersfonder. 

Rörelsesegment Bank avser inlånings- och utlåningsverksamhet. 
Produktutbudet mot kunder följer den juridiska strukturen i 
Länsförsäkringar Bankkoncernen. 

Rörelsesegment Stöd och service avser servicetjänster, IT och 
utveckling för länsförsäkringsgruppen och kostnader för gemensamma 
funktioner. 

Avskrivningar och nedskrivningar: Avskrivningar för materiella och 
immateriella tillgångar i Sakförsäkring ingår i övriga 
administrationskostnader. Avskrivningar för förvärvade immateriella 
tillgångar i Fondförsäkring ingår i elimineringar av 
administrationskostnader. 

Kapitalavkastning, netto: I Sakförsäkring redovisas kapitalavkastning 
överförd från finansrörelsen till försäkringsrörelsen. 

Fortsättning nästa sida 
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Not 2 Resultat per rörelsesegment, forts. 

Jan-jun 2021 
Sak-

försäkring Agria 
Fond- 

försäkring Bank 
Stöd och 

service 

Elimine- 
ringar och 

justeringar Totalt 
Premier efter avgiven återförsäkring 1 365 2 302 145 - - 67 3 879 

Räntenetto - - - 2 4281) - -3 2 4251) 

Värdeökning på placeringstillgångar för  

vilka försäkringstagaren bär risken - - 21 146 - - - 21 146 

Kapitalavkastning, netto 2 - 319 27 -2) 3122) 659 

Provisionsintäkter 21 - 1 064 887 - 3 1 976 

Övriga rörelseintäkter 368 2 50 13 1 177 -516 1 094 

Summa rörelseintäkter 1 756 2 305 22 724 3 3541) 1 1772) -1362) 31 1801) 

Försäkringsersättningar efter avgiven 
återförsäkring -955 -1 675 -71 - - 240 -2 461

Förändring livförsäkringsavsättning - - - - - -78 -78 

Förändring avsättning för livförsäkring 

för vilka försäkringstagaren bär risken - - -21 476 - - - -21 476 

Provisionskostnader -139 -78 -790 -1 059 - 8 -2 059

Personalkostnader -277 -177 -115 -369 -403 5 -1 336

Övriga administrationskostnader -245 -186 70 -716 -870 133 -1 814

Kreditförluster - - - 80 - - 80

Påförd riskskatt och resolutionsavgift - - - -611) - - -611)

Summa kostnader -1 616 -2 116 -22 383 -2 1261) -1 272 308 -29 2061) 

Försäkringstekniskt resultat 140 188 341 - - -669 - 

Icke tekniska intäkter/kostnader 91 66 -3 - - -154 - 

Rörelseresultat 231 254 338 1 228 -962) 192) 1 973 

Skatt - - - - - -335 -335
Periodens resultat 231 254 338 1 228 -96 -317 1 638 

Fördelning intäkter 

Externa intäkter 1 738 2 309 22 410 3 6731) 904 144 31 1801) 
Koncerninterna intäkter 18 -4 315 -319 2732) -2802) - 

Summa rörelseintäkter 1 756 2 305 22 724 3 3541) 1 1772) -1362) 31 1801) 

1) Jämförelsetal har justerats då Resolutionsavgiften omklassificerats från Räntekostnader till Påförd riskskatt och resolutionsavgift. 
2) Jämförelsetal har justerats. 

Under perioden har det varit sedvanliga affärstransaktioner 
med företag där det föreligger en närståenderelation.

 Not 3   Närståendetransaktioner 
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Not 4 Värderingsmetoder för verkligt värde 

30 jun 2022 31 dec 2021 

Tabell 1 
Redovisat  

värde 
Verkligt  

värde 
Redovisat  

värde 
Verkligt  

värde 

Finansiella tillgångar 
Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 8 8 8 8 

Utlåning till allmänheten 385 639 380 892 361 991 362 274 

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 185 538 185 538 219 102 219 102 

Aktier och andelar 6 349 6 349 6 858 6 858 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 57 123 57 123 59 686 59 686 

Belåningsbara statsskuldförbindelser 14 820 14 820 15 526 15 526 

Derivat 7 930 7 930 4 125 4 125 

Övriga fordringar 1 711 - 2 266 - 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 385 - 430 - 

Likvida medel 11 743 - 16 877 - 

Summa finansiella tillgångar 671 246 686 869 

Finansiella skulder 
Efterställda skulder 2 596 2 439 2 595 2 593 

Emitterade värdepapper 271 309 261 380 266 097 268 158 

Inlåning från allmänheten 154 664 151 050 144 510 147 224 

Skulder till kreditinstitut 9 933 - 7 892 - 

Derivat 8 456 8 456 1 029 1 029 

Övriga skulder 2 019 - 2 235 - 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 321 - 1 217 - 

Summa finansiella skulder 451 298 425 575 

Det redovisade värdet på övriga fordringar, likvida medel, skulder till kreditinstitut och övriga skulder bedöms utgöra en rimlig 
approximation av dess verkliga värde då dessa tillgångar och skulder har korta löptider. 



Länsförsäkringsgruppen 
Delårsöversikt januari-juni 2022     31 

Not 4 Värderingsmetoder för verkligt värde, forts. 

I tabellen framgår finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i rapport över finansiell ställning utifrån använda 
värderingsmetoder där: 
Nivå 1 avser värden som fastställs från noterade kurser på en aktiv marknad  
Nivå 2 avser värden som fastställs genom beräknade värden på observerbara marknadsnoteringar 
Nivå 3 avser värden som bygger på egna antaganden och bedömningar 

Tabell 2 - Värderingsmetoder för verkligt värde 

30 jun 2022 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Summa 
redovisat 

värde 

Tillgångar 
Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB - - 8 8 

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 185 538 - - 185 538 

Aktier och andelar 3 076 21 3 253 6 349 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 55 942 - 1 181 57 123 

Belåningsbara statsskuldförbindelser 7 348 7 472 - 14 820

Derivat 1 7 929 - 7 930

Skulder 
Derivat 1 8 455 - 8 456

31 dec 2021 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Summa 
redovisat 

värde 

Tillgångar 
Aktier i Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB - - 8 8 

Fondförsäkringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär risken 219 102 - - 219 102 

Aktier och andelar 3 982 21 2 855 6 858 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 58 704 - 982 59 686 

Belåningsbara statsskuldförbindelser 8 645 6 881 - 15 526 

Derivat - 4 125 - 4 125

Skulder 
Derivat - 1 029 - 1 029

Under det andra kvartalet 2022 har en överföring om 7,5 Mdkr gjorts från nivå 1 till nivå 2. Omföringen avser certifikat. Överföringen 
har skett till följd av en omtolkning då värderingen fastställs genom beräknade värden på observerbara marknadsnoteringar. Även 
jämförelsetalen har justerats och omföringen uppgår till 6,9 Mdkr. Till följd av en omtolkning har ett innehav av aktier och andelar med 
konverteringsrätt till börsnoterade A-aktier i nivå 2 flyttats till nivå 3 under det första halvåret 2021.  
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Not 4 Värderingsmetoder för verkligt värde, forts. 

Tabell 3 - Förändring nivå 3 

Aktier i  
Länsförsäk- 

ringar Liv 
Försäkrings 

AB 
Aktier och  

andelar 

Obligationer  
och andra 

räntebärande 
värdepapper 

Summa 
redovisat 

värde 
Ingående balans 1 jan 2021 8 2 054 610 2 672 

Överfört från nivå 2 till nivå 3 - 34 - 34 

Förvärv - 152 397 550 

Avyttringar och omklassificeringar - -2 -48 -50 

Redovisat i periodens resultat - 616 23 639

Redovisat i övrigt totalresultat - 0 - 0 

Utgående balans 31 dec 2021 8 2 855 982 3 845 

Ingående balans 1 jan 2022 8 2 855 982 3 845 

Förvärv - 140 209 349 

Avyttringar och omklassificeringar - -10 -24 -33

Redovisat i periodens resultat - 267 13 280

Redovisat i övrigt totalresultat - 0 - 0 

Utgående balans 30 jun 2022 8 3 253 1 181 4 441 

Länsförsäkringar Bank fick den 9 juli en begäran om yttrande 
från Finansinspektionen relaterat till undersökningen med 
inriktning på hur banken efterlevt reglerna om övervakning och 
rapportering med fokus på höghastighetstransaktioner och 

utlandsbetalningar. Till följd av att utredningen pågår och att 
utfallet är oklart är det inte möjligt att i dagsläget uppskatta 
storleken på en eventuell påföljd på ett tillförlitligt sätt.

 Not 5   Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
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Länsförsäkringar AB, moderbolag 
Nyckeltal 

Nyckeltal för Länsförsäkringar AB, moderbolag 

Jan-jun Jan-jun Helår 

Mkr 2022 2021 2021 

Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 1 909 1 857 2 498 

Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) 4 589 4 498 4 006 

Konsolideringskapital1) 43 128 42 242 44 361 

Konsolideringsgrad, %2) 1 692 1 714 1 776 

Kapitalbas3) 20 408 24 413 24 381 

Minimikapitalkrav3) 2 571  3 136 3 375 

Solvenskapitalkrav3) 8 998 12 543 13 499 

Skadeprocent 63 70 72 

Driftskostnadsprocent 19 20 20 

Totalkostnadsprocent 82 90 92 

Direktavkastning, %4) 0,2 0,1 0,2 

Totalavkastning, %5) -0,7 3,4 8,5 

1) Eget kapital, obeskattade reserver (inkl uppskjuten skatt) samt ej redovisade övervärden i placeringstillgångar.
2) Konsolideringskapital i förhållande till 12 månaders premieinkomst efter avgiven återförsäkring. 
3) Beräkningarna sker enligt EUs Solvens II-direktiv. 
4) Direktavkastning beräknas som summan av driftsnetto från fastigheter, ränteintäkter, räntekostnader, övriga finansiella kostnader, utdelningar på 
aktier och andelar (exklusive utdelning på andelar i försäkringsdotterbolag), i förhållande till placeringstillgångarnas genomsnittliga värde under året 
inklusive övervärde på fastigheter i koncernföretag. 
5) Med totalavkastningsprocent avses summan av all direktavkastning och värdeförändring i placeringsportföljen för de tillgångar som omfattas av
placeringsriktlinjerna, med beaktande av direkta transaktionskostnader i förhållande till dessa tillgångars genomsnittliga värde under året. 
Värdeförändring i tillgångar för skuldsäkring ingår i talet, men värdeförändring i de diskonterade försäkringstekniska avsättningar ingår ej i 
totalavkastningen.
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Länsförsäkringar AB, moderbolag 
Finansiella rapporter 

Resultaträkning för Länsförsäkringar AB, moderbolag 
Mkr Jan-jun Jan-jun Helår 

Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse 2022 2021 2021 

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 1 282 1 206 2 447 

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 4 2 3 

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -809 -849 -1 769

Driftskostnader -249 -240 -474 

Övriga tekniska kostnader 0 -1 -1

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 230 117 206 

Icke-teknisk redovisning 

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 230 117 206 

Kapitalavkastning, intäkter 1 212 1 248 1 526 

Orealiserade vinster på placeringstillgångar - 114 241 

Kapitalavkastning, kostnader -82 -33 -111 

Orealiserade förluster på placeringstillgångar -331 0 0 

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen -14 -5 -12

Övriga intäkter 1 781 1 585 3 290 

Övriga kostnader -1 937 -1 720 -3 657

Resultat före bokslutsdispositioner 859 1 306 1 484 

Bokslutsdispositioner  

Periodiseringsfond - 0 -20

Resultat före skatt 859 1 306 1 464 

Skatt på periodens resultat 0 -22 -18

Periodens resultat 859 1 284 1 446 

Rapport över totalresultat Jan-jun Jan-jun Helår 

Mkr 2022 2021 2021 

Periodens resultat 859 1 284 1 446 
Övrigt totalresultat  

Poster som inte kan omföras till periodens resultat 

Förändring i verkligt värde på egetkapitalinstrument som 

värderas till verkligt värde över övrigt totalresultat -7 1 2 

Skatt hänförlig till poster som inte kan återföras till resultatet 1 0 0 

Periodens totalresultat  853 1 285 1 448 
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Balansräkning för Länsförsäkringar AB, moderbolag 
Mkr 30 jun 2022 30 jun 2021 31 dec 2021 

TILLGÅNGAR 

Immateriella tillgångar 398 510 346 

Placeringstillgångar      21 008 22 712 22 257 

Återförsäkrares andel av Försäkringstekniska avsättningar 10 855 10 842 10 618 

Fordringar 2 408 1 969 1 638 

Kassa och bank 2 465 1 689 2 400 

Andra tillgångar 194 53 92 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 540 492 381 

SUMMA TILLGÅNGAR 37 869 38 267 37 733 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 18 181 19 198 19 059 

Obeskattade reserver 1 174 1 154 1 174 

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) 15 444 15 340 14 624 

Andra avsättningar 78 79 81 

Derivat 33 12 20 

Depåer från återförsäkrare 4 9 9 

Skulder 2 251 1 786 1 918 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 705 689 848 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 37 869 38 267 37 733 
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Rapport över förändringar i eget kapital för Länsförsäkringar AB, moderbolag 
Bundet eget kapital Fritt eget kapital 

Mkr 
Aktie- 

kapital 

Fond för 
utvecklings

-utgifter
Reserv- 

fond 

Fond för 
verkligt  

värde 
Balanserat 

resultat 
Periodens 

resultat 
Totalt 

eget kapital 
Ingående eget kapital 2021-01-01 200 - 4 36 145 162 547 

Vinstdisposition - - - - 162 -162 - 

Fusionsdifferens1,2) - - - - 18 065 - 18 065

Lämnad utdelning innan fusions-         

tillfälle - - -  - -698 - -698

Omföring till fond för  

utvecklingsutgifter i samband med 

fusion - 345 -  - -345 - - 

Omföring till fond för verkligt värde i 

samband med fusion - - -  -506 506 - - 

Periodens resultat - - -  - - 1 284 1 284 

Periodens övriga totalresultat - - - 1 - - 1 

Förändring reserv - - - 0 0 - 0 

Aktiverade egenupparbetade 

utvecklingsutgifter - 63 - - -63 - - 

Utgående eget kapital 2021-06-30 200 408 4  -470 17 772 1 284 19 198 

Ingående eget kapital 2021-07-01 200 408 4  -470 17 772 1 284 19 198 

Lämnad utdelning - - - - -302 - -302 

Periodens resultat - - - - - 162 162 

Periodens övriga totalresultat - - - 1 - - 1 

Förändring reserv - - - 0 0 - 0 

Aktiverade egenupparbetade 

utvecklingsavgifter - -153 - - 153 - - 

Utgående eget kapital 2021-12-31 200 255 4  -469 17 623 1 446 19 059 

Ingående eget kapital 2022-01-01 200 255 4 -469 17 623 1 446 19 059 

Vinstdisposition - - - - 1 446 -1 446 - 

Lämnad utdelning - - - - -1 751 - -1 751 

Periodens resultat - - - - - 859 859 

Periodens övriga totalresultat - - -  -6 - - -6 

Realiserat resultat aktieförsäljning - - -  - 19 - 19 

Aktiverade egenupparbetade  - 

utvecklingsutgifter - 58 -  - -58 - - 

Utgående eget kapital 2022-06-30 200 313 4  -475 17 279 859 18 181 

1) Fusionsdifferensen har påverkats av utdelning som beslutats på Gamla Länsförsäkringar ABs årsstämma per 2021-04-19.
2) Gamla Länsförsäkringar ABs (publ) resultat för perioden 1 jan – 2 maj 2021 ingår i periodens totalresultat. Skillnaden mellan det överlåtande bolagets
värde på tillgångar och skulder vid ingången av fusionsåret redovisas, efter avdrag för fastställd utdelning, som fusionsdifferens inom eget kapital. 
Fusionsdifferensen har till den del som anges i BFNAR 2020:5 redovisats som bundet eget kapital, resterande del har redovisats som fritt eget kapital. 
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Länsförsäkringar AB, moderbolag 

Noter till finansiella rapporter 

Belopp i Mkr om inget annat anges. 

Företagsinformation 
Delårsrapport för Länsförsäkringar AB (publ) med 
organisationsnummer 502010-9681, avser perioden 1 januari–30 juni 
2022. Företaget är ett svenskregistrerat försäkringsföretag med säte i 
Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Tegeluddsvägen 11–13, 106 
50 Stockholm. Företaget ägs till 100 procent av 23 
länsförsäkringsbolag och 14 socken- och häradsbolag. 

Normgivning och lag 
Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt lag (1995:1560) om 
årsredovisning för försäkringsföretag (ÅRFL). Bolaget tillämpar även 
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i 
försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag FFFS 2019:23 och dess 
ändringsföreskrifter och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. I enlighet 
med nämnda föreskrifter och allmänna råd tillämpar Länsförsäkringar 
AB lagbegränsad IFRS. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS 
och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för 
svensk lag med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. 

Delårsrapporten för moderbolaget har i allt väsentligt upprättats enligt 
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades 
i Länsförsäkringar ABs årsredovisning för 2021. 

IFRS 17 Försäkringsavtal och Finansinspektionens 
redovisningsföreskrifter  
IFRS 17 Försäkringsavtal ersätter IFRS 4 Försäkringsavtal och träder i 
kraft 1 januari 2023. Standarden som antogs av EU i november 2021 
tillhandahåller ett principbaserat regelverk för redovisning av 
försäkringsavtal och ställer utökade krav på upplysningar för att öka 
jämförbarhet mellan företag. 

Den 15 mars 2022 tog Finansinspektionen beslut om FFFS 2022:7 
Föreskrifter om ändring av Finansinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag 
och tjänstepensionsföretag. Av dessa ändringsföreskrifter framgår 
bland annat att IFRS 17 inte bör tillämpas i juridisk person. Företagets 
bedömning är att de beslutade ändringarna inte kommer att innebära 
någon väsentlig påverkan på företagets finansiella rapporter. 

Ändrad redovisning till följd av omklassificering 
Banktillgodohavanden som tidigare redovisats under Fordringar har 
omklassificerats till Kassa och bank. Jämförelsetalen som avser 30 juni 
2021 och 31 december 2021 har räknats om med 1 106 respektive 1 562 
Mkr. 

 Not 1   Redovisningsprinciper 
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Under perioden har det varit sedvanliga affärstransaktioner 
med företag där det föreligger en närståenderelation utan 
väsentliga förändringar i avtal eller relationer sedan 
årsredovisningen 2021.  

Närståendetransaktioner 
2022 Intäkter Kostnader Fordringar Skulder 
Koncernföretag 1 808 12 1 565 892 
Intresseföretag 0 13 3 0 
Länsförsäkringar Liv 78 33 6 2 
Länsförsäkringsbolag 2 051 977 9 719 8 295 
Övriga närstående 16 85 40 0 

2021 Intäkter Kostnader Fordringar Skulder 
Koncernföretag 1 252 15 1 561 317 
Intresseföretag 2 6 4 0 
Länsförsäkringar Liv 13 35 20 2 
Länsförsäkringsbolag 1 221 45 8 784 9 031 
Övriga närstående 2 84 40 0 

Banktillgodohavanden från Länsförsäkringar Bank AB uppgår till: 
2022 2021 

Likvida medel hos Länsförsäkringar Bank AB 930 1 562 

Verkställande direktören avger rapporten för Länsförsäkringar AB-koncernen 
(sid 14-16, 19-38) på styrelsens uppdrag. 

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor. 

Stockholm den 31 augusti 2022 

Malin Rylander Leijon 
Verkställande direktör 

  Närståendetransaktioner Not 2 
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Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 
Finansiella rapporter 

Resultaträkning för Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 
Jan-jun Jan-jun Helår 

Mkr 2022 2021 2021 

Premieinkomst, efter avgiven återförsäkring 518 607 1 122 

Kapitalavkastning netto -10 186 4 722 10 942 

Övriga tekniska intäkter  46 52 104 

Försäkringsersättningar -2 369 -2 549 -5 235 
Förändring i försäkringstekniska avsättningar 10 002 2 571 5 246 
Återbäring och rabatter 0 -2 -3

Driftskostnader -166 -171 -370

Övriga tekniska kostnader -38 -35 -79 

Försäkringsrörelsens tekniska resultat  -2 193 5 195 11 727 

Icke-tekniska intäkter och kostnader - - - 

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -2 193 5 195 11 727 

Periodiseringsfond 0 - 53 

Skatt -44 -47 -89

Periodens resultat -2 237 5 148 11 691 

Övrigt totalresultat - - - 

Periodens totalresultat -2 237 5 148 11 691 

Balansräkning för Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 
Mkr 30 jun 2022 31 dec 2021 

TILLGÅNGAR 
Immateriella tillgångar 8 9 

Placeringstillgångar 101 143 115 033 

Fordringar 1 474 374 

Andra tillgångar 3 747 3 347 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 0 

SUMMA TILLGÅNGAR 106 373 118 763 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 36 513 39 304 

Obeskattade reserver 193 192 

Försäkringstekniska avsättningar  67 570 77 739 

Avsättningar för andra risker och kostnader 34 33 

Skulder 1 856 1 295 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 207 200 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 106 373 118 763 

För information om Länsförsäkringar Livs nyckeltal, se separat Nyckeltalsrapport som finns tillgänglig på 
https://www.lansforsakringar.se/om-oss/finansiellt/gemensamma-bolag/lansforsakringar-liv/ 
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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 

Delårsöversikt januari-september Länsförsäkringar Bank 27 oktober

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2022 kl 13:00 svensk tid.
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