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Kort om Länsförsäkringar
SAKFÖRSÄKRING

BANK

Ledande inom svensk
sakförsäkring

Sveriges mest nöjda
bankkunder – igen

Länsförsäkringar har försäkrat svenskarna i över 200 år och idag
är cirka 2,8 miljoner försäkringskunder i de lokala länsförsäkringsbolagen. Bland landets företagare är förtroendet lika högt – marknadsandelen är en bit över 35 procent. Bland lantbrukarna har
över 70 procent valt Länsförsäkringar. Den lokala skadehanteringen med snabb och kompetent hantering där kunderna ﬁnns
är ett adelsmärke för Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar är Sveriges femte största retailbank. Den starka
tillväxten fortsätter och marknadsandelarna ökar. Länsförsäkringar
erbjuder privatpersoner, lantbrukare och småföretagare ett komplett utbud av banktjänster. För åttonde gången på nio år har Länsförsäkringar Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden
enligt Svenskt Kvalitetsindex och för åttonde året i rad Sveriges
mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden.

Lokal beslutskraft
Länsförsäkringars deﬁnition av
lokal förankring handlar om mer
än ett brett kontorsnät runt om i
Sverige. Länsförsäkringsbolagen
har kontor från Ystad längst söderut till Luleå längst upp i norr. Men
den riktigt stora skillnaden mellan
Länsförsäkringar och andra bolag
är att besluten som är viktiga för
kunderna fattas lokalt. Det är inte
lokala kontor som styrs från ett
huvudkontor för hela Sverige. Allt
är byggt på erfarenheten att lokal
beslutskraft, kombinerad med
gemensamma muskler, är det
som skapar ett verkligt mervärde
för kunderna.
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Bank, försäkring och fastighetsförmedling.
Det hänger liksom ihop
Genom respektive länsförsäkringsbolag får kunderna en
helhet av tjänster inom bank,
försäkring och fastighetsförmedling. Helheten i kundmötet präglar hela verksamheten.
Kundmöten, oavsett om de
sker mellan fyra ögon, via telefon eller digitala kanaler, ska
utgå från kundens behov och
från bredden i Länsförsäkringars erbjudande. Att utveckla
och erbjuda sakförsäkring,
liv- och pensionsförsäkring,
banktjänster och fastighetsförmedling sker med denna
helhetssyn för ögonen.

ERBJUDANDE
Bank

Försäkring

Fastighetsförmedling

23 LOKALA BOLAG

3,5 MILJONER KUNDER

LIV- OCH
PENSIONSFÖRSÄKRING

FASTIGHETSFÖRMEDLING

Kundens bästa
pensionspartner

Den heltäckande
fastighetsförmedlingen

Länsförsäkringar fokuserar inom liv- och pensionsförsäkringsområdet på tjänstepension och erbjuder både garanti- och fondförvaltning. Kunder som fram till och med oktober 2011 sparade
i traditionell förvaltning kan fortsätta med det men ingen nyförsäljning sker med den förvaltningsformen. I den omfattande satsningen på tjänstepensionsmarknaden ska Länsförsäkringar bistå
kunden med individuella råd hela vägen, för ett bättre sparande.

Genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får de som säljer
eller köper en bostad, förutom kunskapen hos erfarna och kunniga mäklare, också tillgång till det breda utbudet inom bank,
försäkring, ekonomisk och juridisk rådgivning och den stora
kompetensen inom skadeförebyggande arbete. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är alltid lokalt förankrat, som en
del av länsförsäkringsbolagens erbjudande.

Kunderna är de enda
uppdragsgivarna
En långsiktig omsorg om kundernas
trygghet är helt grundläggande för
Länsförsäkringar, eftersom kunderna också är uppdragsgivare och
ägare. Det är inte Länsförsäkringars
pengar, det är kundernas – det synsättet präglar all verksamhet, oavsett om det handlar om försäkringar,
pensionssparande eller banktjänster. Inga externa aktieägare eller
andra ekonomiska intressen ﬁnns
än kundernas bästa, och långsiktiga
ekonomiska intressen går alltid före
kortsiktiga.

STARKT VARUMÄRKE
OCH NÖJDA KUNDER
Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank,
försäkring och pension. Under 2012
visade återigen Anseendebarometern,
som görs i 30 länder, att Länsförsäkringar har det högsta anseendet bland
ﬁnansiella varumärken i Sverige.
Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar
hur nöjda kunderna är med sin bank och
sitt försäkringsbolag. 2012 års mätning
visade att Länsförsäkringar hade Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder
på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen etta bland både
privatkunderna och företagskunderna.
Inom livförsäkring hade Länsförsäkringar
de näst mest nöjda kunderna inom både
tjänstepension och privat pension.
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3,5 miljoner
kunder
Antalet kunder i länsförsäkringsgruppen var vid årsskiftet närmare
3,5 miljoner. Sammanlagt går 481
Mkr tillbaka till försäkringskunderna
i form av återbäring och rabatter,
baserat på 2012 års resultat.

Tillväxten fortsätter i banken
Affärsvolymerna i bankverksamheten
ökade med 13 procent till 283 mdr.
Antalet kunder ökade med 7 procent
till 954 000. Ökade affärsvolymer
tillsammans med ett starkt räntenetto
bidrog till att resultatet inom Länsförsäkringar Bank ökade med 44 procent
till 556 Mkr.

Trygga spararnas pengar
Inom traditionell livförsäkring fortsatte arbetet med att trygga spararnas
pengar. Placeringsportföljen har viktats om och andelen räntebärande
placeringar har successivt ökat. Totalavkastningen uppgick till 6,1 (6,5)
procent, framförallt till följd av god
avkastning på företagskrediter och
bostadsobligationer.

Stärkt position som
marknadsledare inom
sakförsäkring
Den marknadsledande positionen inom
sakförsäkring befästes under året.
Marknadsandelen steg till 29,5 (28,9)
procent. Det tekniska resultatet stärktes
och uppgick till 1 439 (856) Mkr.

Kapitalstyrka
Länsförsäkringsgruppen har en god kapitalstyrka i förhållande till risken i verksamheten.
Konsolideringskapitalet ökade till 35 737
(32 709) Mkr och konsolideringsgraden steg
till 182 (171) procent.

Totalkostnadsprocenten
på väg ner
Totalkostnadsprocenten inom sakförsäkring
förbättrades till 96 (100) och närmar sig det
långsiktiga målet att ligga mellan 90 och 95.

Fastighetsförmedling på
frammarsch
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är en integrerad del av de lokala
länsförsäkringsbolagens helhetserbjudande. Den starka tillväxten fortsätter
och Länsförsäkringar är idag landets
tredje största aktör.

Affärsvolymerna
upp kraftigt
för fondförsäkring
Försäkringskapitalet inom fondförsäkring ökade med 10,7 mdr och
uppgick vid årsskiftet till 62,8 mdr.
Både ökat premie- och kapitalinﬂöde
från nya kunder och värdeutveckling
bidrog till utvecklingen.

Marknadsandelar sakförsäkring,
andel av inbetalda premier

Marknadsandelar livförsäkring,
nyförsäljning

Marknadsandelar bank, hushållsoch bostadsutlåning, privatmarknad

Övriga 10,0%

Övriga 12,8%

Övriga 14,9%

Länsförsäkringar 29,5%

Zürich 1,6%

Länsförsäkringar 4,9%

Nordea 4,3%

Captivebolag 2,5%

Skandia 17,0%
SPP 6,4%

Dina
Försäkringar
2,7%

Alecta 7,3%
If 18,5%

Moderna 3,6%
Folksam 15,4%

Länsförsäkringar 7,2%

Folksam 15,4%

SBAB 6,1%

Swedbank 24,0%

Nordea 13,7%

Swedbank 7,5%
Trygg Hansa 16,2%

SEB 8,6%

AMF Pension 13,5%

SEB 14,5%

Handelsbanken 21,9%
Källa: SCB

Länsförsäkringar behåller sin marknadsledande
position på sakförsäkringsmarknaden med en marknadsandel på 29,5 procent.
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Länsförsäkringars marknadsandel på den totala
livförsäkringsmarknaden är 7,2 procent.

Marknadsandelen inom hushålls- och bostadsutlåning till privatpersoner stärktes under året
från 4,6 till 4,9 procent.

Femårsöversikter

Länsförsäkringsbolagens resultat
Tekniskt
resultat1)

Länsförsäkringsgruppen

Totalt kapital, Mkr
Räntabilitet på eget kapital, %

2012

2011

2010

2009

2008

36 681

33 215

35 038

32 077

36 242

8

–5

8

18

–23

Sakförsäkring
Konsolideringskapital, Mkr
Konsolideringsgrad, %
Premieintäkt efter
avgiven återförsäkring, Mkr

35 737

32 709

34 724

31 747

25 916

182

171

190

174

146

19 363

18 756

18 184

17 828

17 406

Försäkringstekniskt resultat, Mkr

1 439

856

529

1 688

2 453

Rörelseresultat, Mkr

3 013

–2 273

2 552

5 449

–7 511

96

100

102

96

93

Totalkostnadsprocent
Länsförsäkringar AB, koncernen1)

Rörelseresultat, Mkr
Konsolideringskapital, Mkr
Balansomslutning, Mkr
Räntabilitet på eget kapital, %
1) Exklusive
2) Exklusive

Länsförsäkringar Norrbotten

65

52

217

–153

–14

73

–103

Länsförsäkringar Västernorrland

25

–14

44

–39

Länsförsäkringar Gävleborg

38

25

66

–30

Dalarnas Försäkringsbolag

100

149

337

–185

Länsförsäkringar Värmland

46

63

92

63

Länsförsäkringar Uppsala

63

–29

132

–66

Länsförsäkringar Bergslagen

77

1

260

–89

Länsförsäkringar Stockholm

39

23

100

–195

Länsförsäkringar Södermanland

16

–16

129

–80

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

42

13

290

–189

2010

2009

2008

50

94

86

2

287

536

693

–3 395

Länsförsäkringar Östgöta

132

56

335

131

15 589

14 800

10 613

8 710

7 907

Länsförsäkringar Älvsborg

103

96

250

–48

290 994 253 223 173 835 157 005 130 554

Länsförsäkringar Gotland

16

17

53

1

Länsförsäkringar Jönköping

88

80

253

–38

Länsförsäkringar Halland

51

–20

107

–129

Länsförsäkring Kronoberg

42

8

100

–2

Länsförsäkringar Kalmar län

66

71

176

–116

5

2

62)

7

–29

2011

2010

2009

2008

Länsförsäkringar Skaraborg

Länsförsäkringar Blekinge

28

7

57

–17

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

33

1

126

–30

Länsförsäkringar Skåne

23

57

377

–278

4 003

3 769

3 524

3 020

159

193

460

256

Rörelseresultat, Mkr

486

88

313

635

–3 108

2012

2011

2010

2009

2008

62 396

49 610

41 590

37 365

35 090

Bolag

149 942 134 011 117 910

Länsförsäkringar Bank, koncernen

Årets resultat, Mkr
Förvaltat kapital, Mkr

1)

Kreditbetyg

1)

Institut

Långfristig
rating

Kortfristig
rating

A–1(K–1)

99 582

78 564

Länsförsäkringar Bank

Standard & Poor’s

A/Stable

385

345

258

245

Länsförsäkringar Bank

Moody’s

A2/Negative

P–1

6

5

5

4

4

Länsförsäkringar Hypotek1)

Standard & Poor’s

AAA/Stable

A–1+

14

12

12

12

15

Länsförsäkringar Hypotek1)

Moody’s

Aaa/Stable

–

Länsförsäkringar AB

Standard & Poor’s

A–/Stable

–

Länsförsäkringar AB

Moody’s

A3/Negative

–

Länsförsäkringar Sak

Standard & Poor’s

A/Stable

–

Länsförsäkringar Sak

Moody’s

A2/Negative

–

Agria Djurförsäkring

Standard & Poor’s

A–/pi2)

–

2012

2011

2010

2009

2008

8 714

6 518

6 345

5 794

5 009

128

297

132

20

–77

62 944

52 165

54 032

45 951

31 676

1)

Solvenskvot

Före återbäring och rabatter.

556

Länsförsäkringar Fondliv

Premieinkomst, Mkr 1)

–128

14

306

Primärkapitalrelation, %

92

Länsförsäkringar Jämtland

4 024

Räntabilitet på eget kapital, %

2011

–23

Länsförsäkringar Västerbotten

Försäkringstekniskt resultat, Mkr

Rörelseresultat, Mkr

2012

21

2011

2012

Utlåning till allmänheten, Mkr

2011

821

Länsförsäkringar Sak, koncernen

Inlåning från allmänheten, Mkr

Rörelseresultat1)

2012

2012

livförsäkringsverksamhet som drivs med vinstutdelningsförbud.
nyemission.

Premieintäkt efter avgiven
återförsäkring, Mkr

Mkr

2,2

2,7

2,0

1,3

1,7

Enligt Svensk Försäkrings deﬁnition, mätt i rullande tolvmånaderstal.

2)

Avser bolagets säkerställda obligationer.
pi innebär att ratingen, som saknar prognos, baseras på publik information som
till exempel årsredovisningar.

Länsförsäkringar Liv, koncernen
2012

2011

2010

2009

2008

Premieinkomst, Mkr 1)

4 319

13 048

12 893

11 879

10 722

Årets resultat, Mkr

4 872 –13 063

3 716

18 106 –30 126

Konsolidering, %

111

109

107

107

105

Solvens, %

113

111

141

137

114

1)

Enligt Svensk Försäkrings deﬁnition, mätt i rullande tolvmånaderstal.
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KOMMENTAR

Stabil tillväxt med lönsamhet
skapar förutsättningar för ett ännu
starkare kunderbjudande
Länsförsäkringsgruppens resultat utvecklades starkt under 2012, till
stor del tack vare en mer gynnsam utveckling av skadekostnaderna och
en god kapitalavkastning. Nöjda kunder och ett starkt varumärke bidrar
till den goda tillväxten.
Den politiska och finansiella oron i Europa
och USA präglade de finansiella marknaderna och tillväxten i världsekonomin
under 2012. Försvagningen av den europeiska konjunkturen påverkade till slut även
en stark ekonomi som Sverige. Konjunkturförsvagningen ledde till att Riksbanken
sänkte reporäntan vid flera tillfällen under
2012. Till dess att vi ser en lägre arbetslöshet och en stabil konjunkturuppgång kommer marknadsräntorna att ligga kvar på
en onormalt låg nivå.
Under sommaren var de svenska räntorna så låga att Finansinspektionen beslutade att införa ett tillfälligt golv för diskonteringsräntan för livförsäkringsbolag. I mitten av februari i år meddelade Finansinspektionen att det tillfälliga golvet förlängs
till årsskiftet och därefter ersätts med en
ränta som bygger på det nya solvensregelverket. Finansinspektionens anpassning av
diskonteringsräntan till kommande regelverk skapar en tydlighet och möjliggör ett
långsiktigt agerande för branschen, vilket
långsiktigt är positivt för våra kunder.
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Under tredje kvartalet 2012 vände börserna
upp och riskviljan återvände. Kursuppgången förklaras av att amerikanska centralbankens stimulansåtgärder fungerat som
motvikt till osäkerheten kring hanteringen
av budgetstupet i USA, en hårdlandning i
Kina och finanskrisen i Europa. Det blev
därmed sammantaget ett bra börsår och en
god kapitalavkastning gav en bra utveckling för en stor del av våra fond- och fondförsäkringssparare.
Starkt resultat
Länsförsäkringsgruppens resultat har
utvecklats starkt under 2012 till stor del
tack vare en mer gynnsam skadeutveckling
och en god kapitalavkastning. Banken fortsätter att ha en stark utveckling med stabil
tillväxt och förbättrad lönsamhet. Låneportföljen har en fortsatt hög kreditkvalitet och
kreditförlusterna i bankverksamheten är
låga. Sakförsäkringsmarknaden är en relativt mogen marknad som växer sakta och
där tillväxten främst sker inom djurförsäkring och hälsaförsäkring. Länsförsäkrings-

gruppen stärkte den marknadsledande positionen ytterligare. Ett stort fokus på att
utveckla liv- och pensionserbjudandet ledde
till att premieinkomsten i fondlivbolaget
ökade med över 30 procent under året.
Rustade för förändrade regelverk
I efterdyningarna av den senaste finanskrisen skärps och detaljeras reglerna för bank
och försäkring på många punkter. Det är i
grunden bra åtgärder som leder till en mer
sund finansbransch. Samtidigt känner vi en
oro för kostnadsdrivande effekter när detaljeringsgraden i reglerna blir allt högre. På
försäkringsområdet innebär de kommande
Solvens II-reglerna betydande anpassningsbehov. Vi gör nu nödvändiga anpassningar
till reglerna för att effektivisera våra interna
processer. Anpassningen stärker vår interna
styrning och kontroll.
Med denna omvärldsutveckling har vi
successivt stärkt funktionerna för riskkontroll, regelefterlevnad och internrevision i
det gemensamma bolaget Länsförsäkringar
AB. Det har skett successivt under den
senaste femårsperioden. De ändrade regelverken innebär vidare skärpta kapitalkrav,

både inom bank och inom försäkring. För
försäkringsverksamheten planerar vi att
använda så kallade partiella interna modeller för att beräkna kapitalkrav. En process
pågår där Finansinspektionen genomför en
förhandsgranskning av våra modeller. Syftet med modellerna är att kapitalkraven ska
vara mer rättvisande och anpassade till vår
egen verksamhet än om de beräknas med
regelverkets standardformel.
De 23 länsförsäkringsbolagen har en
mycket god kapitalisering och har haft det
under lång tid. Det är en stor trygghet för
länsförsäkringsgruppen i denna tid av
skärpta kapitalkrav. Länsförsäkringar AB,
som ”dotterbolag” till de 23 länsförsäkringsbolagen, behöver för sin del ha en tillräckligt stark egen kapitalisering, men kan
även luta sig mot ägarnas kapitalstyrka och
att ägarna vid behov kan tillskjuta kapital.
I januari 2013 beslutade ägarna att tillskjuta
500 Mkr för att stärka den finansiella grunden för fortsatta gemensamma satsningar
inom bank och försäkring. Den stärkta kapitalbasen i Länsförsäkringar Bank syftar till
att möta de nya kapitalkrav som ställs på
ledande svenska banker.

De mest nöjda kunderna
Att Länsförsäkringar fortsätter att ligga i
topp när Svenskt Kvalitetsindex redovisar
kundnöjdheten inom bank och försäkring
syns i den kraftiga ökningen av affärsvolymerna inom såväl fondförsäkring som
bank. Vår marknadsledande position inom
sakförsäkring och en stabil ökning av premieintäkter vittnar också om styrkan i vårt
varumärke. Under 2012 visade återigen
Anseendebarometern att vi har det högsta
anseendet bland finansiella varumärken i
Sverige. Vi uppfattas som trygga och stabila, inte minst viktigt i oroliga tider. Stabilitet och långsiktighet är också ett resultat
av att länsförsäkringsbolagen ägs av sina
kunder. Omsorgen om kundernas trygghet
är det enda intresse som styr verksamheten
och det borgar för ett långsiktigt förhållningssätt.
Utmaningar framåt
Länsförsäkringar befinner sig i en spännande utveckling. Sammantaget har vi
ett brett erbjudande inom bank, försäkring
och fastighetsförmedling som skapar trygghet för våra kunder. När vi fortsätter att

utveckla vårt erbjudande gör vi det som
vanligt utifrån våra kunders behov. Precis
som för våra konkurrenter är effektivitet
och affärsmässighet en förutsättning för
ett bra kunderbjudande. Vi ska fortsätta att
utveckla en bank där lönsamheten stärks
genom att fler kunder väljer fler bankprodukter. Vi genomför en omfattande satsning
på att med ett starkt fondsortiment och en
unik syn på rådgivning bli företagarnas
bästa tjänstepensionspartner. Inom traditionell livförsäkring fokuserar vi på att ge våra
kunder en god avkastning framåt – genom
ett förändrat erbjudande anpassat till den
omvärld och de regelverk som vi lever efter
idag skapar vi möjligheterna till en bättre
långsiktig avkastning.
Stockholm i mars 2013
På uppdrag av de
23 länsförsäkringsbolagen

Sten Dunér
Vd Länsförsäkringar AB
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Långsiktig omtanke om
kundernas pengar och trygghet
Att Länsförsäkringar inte har några externa
aktieägare borgar för ett långsiktigt förhållningssätt till kunderna. Varje enskilt länsförsäkringsbolag ägs av sina sakförsäkringskunder, vilket rent praktiskt innebär att bolagets kapital tillhör kunderna och att inga
vinstmedel delas ut till en ägarkrets på det
sätt som sker i ett aktiebolag. Bolagets vinst
tillfaller i sin helhet kunderna genom återbäring och värdetillväxt. Långsiktiga ekonomiska intressen går alltid före kortsiktiga.

OM
LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Det här är Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen är unik på den svenska marknaden för ﬁnansiella
tjänster. 23 kundägda länsförsäkringsbolag i samverkan kombinerar det
mindre företagets förmåga att förstå kunden med stordriftsfördelar. Alla
bolag har en stark lokal förankring på sin egen hemmamarknad, utan andra
ägarintressen än de egna kundernas. Uppdraget är att erbjuda helhetslösningar med olika kombinationer av banktjänster, sakförsäkringar, olycksfallsoch sjukförsäkringar, livförsäkringar, pensions- och fondsparande och genom
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling en heltäckande fastighetsförmedling.
Under ett och samma varumärke får kunderna en helhet av tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling genom
23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag. Enkelhet, närhet och lokal beslutskraft har i två sekler byggt framgångarna inom sakförsäkring och sedan översatts till de finansiella tjänsterna och fastighetsförmedlingen. Den marknadsledande
positionen på sakförsäkringsmarknaden har
befästs. Livförsäkringsverksamheten har
ett tydligt fokus på tjänstepensionsmarknaden och på sparande i fondförsäkringar.
Bankverksamheten växer och grunden är
lagd för att bli ett självklart bankalternativ,
framförallt för befintliga försäkringskunder. Fastighetsförmedlingen har på bara
några få år gått från noll till landets tredje
största aktör. Detta är ett exempel på styrkan i varumärket – och på kundfördelen i
att samla allt som har med en trygg bostadsaffär att göra på ett ställe. Hälsaområdet är
en annan stark tillväxtmarknad för länsförsäkringsgruppen.
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Det kundägda – den största
konkurrensfördelen
Omsorgen om kundernas trygghet är Länsförsäkringars enda uppdrag, eftersom kunderna också är uppdragsgivare och ägare.
Detta är en av Länsförsäkringars bärande
principer, som lägger grunden för synen på
kundrelationen. Tradition och värderingar
grundar sig i att alltid se till vad som är bäst
för kunderna, med utgångspunkt i kundernas vardag. Att vara kundägda skapar grund
för att vara nära, ge bästa service och ha
lokal förankring. Att vara kundägd är därmed också Länsförsäkringars största konkurrensfördel.
För att till fullo leva upp till det kundorienterade synsätt som är grunden för Länsförsäkringars verksamhet krävs att kunden
uppfattar det som naturligt och fördelaktigt
att samla sitt bank- och försäkringsengagemang i sitt lokala länsförsäkringsbolag.
Detta synsätt präglar hela verksamheten.
Alla kundmöten, oavsett om de sker mellan
fyra ögon, via telefon eller internet, ska
utgå från kundens behov och från helheten
i Länsförsäkringars erbjudande.

Växa tillsammans med kunderna
Verksamheten startade för över 200 år
sedan och grundmodellen är densamma som
1801: Lokala, kundägda bolag som arbetar
nära kunden. Fokus har alltid legat på att
växa lokalt, tillsammans med kunderna.
Länsförsäkringsgruppen har under lång tid
haft en jämn och cyklisk utvecklingstakt –
alltid grundad i samhällets förändring och
i en efterfrågan hos kunderna. Ny affär har
startats, funnit sin form, vuxit, blivit lönsam och blivit en naturlig och viktig del av
länsförsäkringsbolagens lokala erbjudande.
För varje länsförsäkringsbolag är det det
egna länet som är marknaden och tillväxten
sker genom att få fler av de befintliga kunderna att se fördelarna med att samla ett
bredare engagemang i sitt länsförsäkringsbolag. Med en unikt stark bas av sakförsäkringskunder är tillväxtmöjligheterna i den
befintliga kundbasen mycket goda. Den
enskilt största utmaningen idag är att ladda
varumärket med mer bank. Kunderna vill
ha en bank som står för Länsförsäkringars
värderingar. Samtidigt känner många sitt
länsförsäkringsbolag som ett försäkringsbolag med vissa banktjänster. Det återstår
ett arbete med att tydligt och konsekvent
visa att Länsförsäkringar också är en bank.
Grunden är lagd för att på allvar utmana
storbankerna.
Att ﬁnnas i både den lilla
och den stora världen
Tillsammans har länsförsäkringsgruppen
lärt sig att balansera mellan småskaligheten
och storskaligheten. Bolagsgruppens samverkan har vuxit fram utifrån ett decentraliserat perspektiv, inte tvärtom. Det har varit
de lokala bolagen som bestämt sig för samverkan för att nå skalfördelar och för att

kunna koncentrera sig på det som är det
viktigaste; hur mötet med kunden sker
och hur kundrelationen utvecklas.
Vissa saker inom länsförsäkringsgruppen drivs storskaligt för att skapa fördelar,
till exempel utveckling av produkter och
IT-system. Andra delar lämpar sig bättre
för arbete i mindre skala, som till exempel
kundmötet. Framgången ligger i balansen.
Utgångspunkten för samarbetet inom länsförsäkringsgruppen är alltid att så stor del
som möjligt av verksamheten ska drivas
a de lokala bolagen och att i princip alla
kundkontakter ska ske där. För Länsförsäkringar är själva kärnidén att möta och känna
kunden och det görs bäst i småskalighet.
Den lokala närvaron är ett område där
Länsförsäkringar inte kompromissar. Men
det hindrar inte att det finns andra områden
där storskaligheten kommer att utvecklas
ännu mer. Också storskaligheten har ju som
yttersta mål att stärka kundnyttan.

Stordriftsfördelarna uppstår i samverkan
mellan länsförsäkringsbolagen. Samverkan
sker genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Länsförsäkringar ABs uppgift är att genom affärs-,
service- och utvecklingsverksamhet skapa
förutsättningar för länsförsäkringsbolagen
att bli framgångsrika på sina respektive
marknader och att svara för länsförsäkringsgruppens gemensamma strategier.
Det starka varumärket och
de nöjda kunderna
Länsförsäkringsbolagen möter kunderna,
oavsett om det handlar om bank, försäkring
eller fastighetsförmedling, under ett och
samma varumärke. Det visar styrkan i varumärket, som är resultatet av ett varumärkesoch värderingsarbete som varit konsekvent
och långsiktigt. Varumärket är ett sätt att
leva och uppträda i kontakt med kunderna
och med det lokala samhället i övrigt.

Varumärket är fortsatt mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen
för bank, försäkring och pension. Nordic
Brand Academys mätning Anseendebarometern 2012 visar att Länsförsäkringar har
högst anseende bland företag verksamma
inom bank och försäkring.
Länsförsäkringar har också länge legat
i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank
och sitt försäkringsbolag. 2012 års mätning
visade att Länsförsäkringar återigen hade
Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen etta bland både
privatkunderna och företagskunderna.
Inom livförsäkring hade Länsförsäkringar
de näst mest nöjda kunderna inom både
tjänstepension och privat pension.
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Bakgrund

HÅLLBARHET I
LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Frågor om ekonomisk, miljömässig och
social hållbarhet har för Länsförsäkringar
alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda
bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda
syfte, att skapa trygghet för kunder och
ägare. En trygghet som inte bara handlar
om att förebygga skador – den handlar lika
mycket om en ekonomisk trygghet vid sakskada, en omtanke om bankkunders vardagsekonomi, liv- och pensionsförsäkringskunders livskvalitet och tryggad ålderdom. Ett omfattande engagemang har därför vuxit fram med målet att minska riskerna och skapa trygghet även i den omgivning där dessa människor lever och verkar.
Länsförsäkringar har en historia där engagemang inte alltid kräver motprestation.
Där lokala ansträngningar inte bara vänder
sig till de egna kunderna, utan är en ansats
att göra gott för hela lokalsamhället i stort.

Hållbarhet inom Länsförsäkringar
”Att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor är för de lokala, kundägda länsförsäkringsbolagen och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB inte en fråga om en vald strategi
– det är ett uttryck för vilka vi är och en naturlig del av verksamheten.”
STEN DUNÉR,
Vd Länsförsäkringar AB

Kundägd bolagsform
skapar långsiktighet
Länsförsäkringsbolagen har kunden som
enda uppdragsgivare. För länsförsäkringsbolagen har begrepp som omsorg och kunden i centrum alltid varit naturliga konsekvenser av vilka länsförsäkringsbolagen är:
Kundägda bolag med enda uppdrag att
skapa individuell trygghet för kunder och
ägare. Kundnyttan är ledstjärnan i allt som
görs. Även om det finns andra intressenter
än kunden så är syftet enbart att ge en så
stabil och trygg verksamhet för kunden
som möjligt. Verksamheten bygger på
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en genuin kundorientering, samtidigt som
den alltid måste vara förenad med en sund
affärsmässighet. Länsförsäkringsbolagen
har också en historia där engagemang och
omsorg inte alltid kräver motprestation
utan där målsättningen är att göra gott för
hela samhället. Att vara en stabil och trygg
aktör blir därmed självklart.

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012
För mer information om hållbarhet
och miljöarbete, se även Länsförsäkringar ABs årsredovisning som
innehåller en hållbarhetsredovisning
enligt GRI.

SOCIALT ANSVAR

Engagemang
i det lokala
samhället
Länsförsäkringsbolagen har sedan lång
tid tillbaka haft ett starkt engagemang i
det lokala samhällets utveckling och tillväxt. Samtliga länsförsäkringsbolag
stödjer och samarbetar aktivt med organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser
och näringsliv.
Trygghet är själva grunden för Länsförsäkringars verksamhet. Under lång
tid har syftet varit att skapa individuell
trygghet genom att erbjuda försäkringar.
Men parallellt med det har en viktig del
av arbetet också handlat om att minska
risker och skapa trygghet där människor
lever och verkar. Insatser som gynnar
inte bara de egna kunderna utan hela
samhället. Exempel är trafiksäkerhetsarbete, hälsofrämjande arbete, aktivt
miljö- och klimatarbete i närmiljön och i
hela landet. Länsförsäkringar bedriver
ett aktivt skadeförebyggande arbete,
som både minskar skadekostnader och
utsläpp av koldioxid. Förutom de rent
skadeförebyggande insatserna bedrivs
ett aktivt förebyggande samhällsarbete i
syfte att skapa så goda levnadsvillkor
som möjligt för människorna i länet.
Omsorgen om det lokala samhället syns
också i den långsiktiga omsorgen om
pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel. Det pågår
också ett långsiktigt arbete med bidrag
till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker
i samhället.

Att öka tryggheten och
minska skadorna är omsorg
om kundernas pengar
Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Med 700 000 sakförsäkringsskador,
fördelade på 2,8 miljoner kunder, blir det
skadeförebyggande arbetet en av de viktigaste uppgifterna. Länsförsäkringar skapar
långsiktig trygghet för försäkringstagare,
bankkunder och pensionssparare. Förutsättningarna ser olika ut för den breda
verksamheten inom bank och försäkring.
Men målet är alltid detsamma: Att ge människor och företag förutsättningar att leva
i ekonomisk trygghet. Länsförsäkringsbolagen gör det nära sina egna kunder
och Länsförsäkringar AB skapar rätt
förutsättningar.
Skadeförebyggande arbete
är omsorg om kundernas pengar
Inom länsförsäkringsgruppen läggs mycket
kraft på skadeförebyggande arbete. Det är

en helt naturlig konsekvens av vilka Länsförsäkringar är. Det lokala länsförsäkringsbolaget ägs av sina sakförsäkringskunder,
vilket rent praktiskt innebär att bolagets
kapital tillhör kunderna. Genom att sänka
skadekostnaderna kan premien hållas nere.
Inom områdena brand och vatten har det
under många år bedrivits skadeförebyggande arbete såväl från länsförsäkringsbolagen som gemensamt genom Länsförsäkringar AB. Det gemensamma arbetet
har som inriktning att påverka myndigheter
och branschorganisationer vid regelutformning för byggande för att höja brandoch vattenskadesäkerheten. Länsförsäkringar AB arbetar på motsvarande sätt
med bland annat trafiksäkerhetsfrågor.
Att förebygga skador är också en viktig
del av miljöarbetet.

SAMHÄLLSENGAGEMANG – GODA EXEMPEL
Vårt hjärta slår för Gotland!
Under de senaste åren har Länsförsäkringar
Gotland medverkat i projektet ”Hjärtat slår
för Gotland”. Projektet handlar både om att
öka tillgängligheten till hjärtstartare över
hela ön och öka kompetensen kring hjärtoch lungräddning. Över 2 000 gotlänningar
har tack vare projektet genomgått utbildning. 90 procent av Gotlands socknar har
inlett arbetet med att skaffa eller har redan
idag en egen hjärtstartare. Naturligtvis är all
personal på Länsförsäkringar Gotland utbildad och det finns hjärtstartare på kontoren.

Nu brandsäkrar vi Västerbotten!
Inför 2012 beslutade styrelsen i Länsförsäkringar Västerbotten att bolaget skulle
bidra till att öka kunskapen om hur man
förebygger bränder i hemmet. En bred aktivitet under samlingsnamnet ”Nu brandsäkrar vi Västerbotten” har engagerat västerbottningarna – bland annat genom tipsfilmer på tv och en konsert för brandvarnare
på operan i Umeå.
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MEDARBETARE

Branschens mest attraktiva
arbetsgivare
Medarbetarfrågorna hanteras individuellt i respektive bolag inom länsförsäkringsgruppen, samtidigt som det i vissa frågor sker gemensam utveckling och samordning mellan länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar
AB. En gemensam ambition har länge varit att ﬂytta fram positionerna
som attraktiv arbetsgivare.
Starkt arbetsgivarvarumärke
Med god marginal och för tionde året i rad
vann Länsförsäkringar titeln ”Försäkringsbranschens mest attraktiva arbetsgivare”.
Detta säger ekonomstudenter som svarat
på Universums undersökning Företagsbarometern 2012. Inget annat försäkringsbolag finns med bland topp 100. Mäklarstudenter rankar Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som trea.
Dessa resultat är ett kvitto på ett starkt
arbetsgivarvarumärke. Länsförsäkringar
är både bank, försäkring och fastighetsförmedling. För nuvarande och potentiella
medarbetare innebär det stora möjligheter
att utvecklas i en mångfald av yrken.
I sin marknadsföring som attraktiv
arbetsgivare syns Länsförsäkringar i sociala medier där studenterna finns, både på
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sin fritid och när de aktivt söker jobb.
Kommunikation till den här målgruppen
sker via en karriärsida på Facebook och
Careerbook. I de 23 länsförsäkringsbolagen
finns många lokala samarbeten med universitet och högskolor som också stärker
arbetsgivarvarumärket på rekryteringsmarknaden.
Intern arbetsmarknad
23 självständiga länsförsäkringsbolag som
gemensamt äger Länsförsäkringar AB innebär en stor intern arbetsmarknad och karriärutveckling för medarbetarna i en mångfald
av yrken. Totalt har cirka 500 lediga jobb
internannonserats under året inom länsförsäkringsgruppen. Via karriärfliken på den
externa hemsidan får arbetssökande en överblick av alla lediga jobb som finns att söka.

Bred utbildningsverksamhet
Länsförsäkringar investerar i utbildning
och kompetensutveckling för medarbetarna. Möjligheter till det finns både inom
det lokala länsförsäkringsbolaget samt via
en gemensam utbildningsverksamhet inom
Länsförsäkringar AB som i huvudsak tillhandahåller diplomerade affärsutbildningar
inom liv-, bank- och sakförsäkringsområdet.
Diplomutbildningarna är inriktade på
att ge medarbetarna den kompetens som
behövs för att på ett affärsmässigt sätt
erbjuda kunder produkter och lösningar
som motsvarar deras behov. Under 2012
startades 150 utbildningar. Det genomfördes 9 000 utbildningsdagar och 700 tester
genomfördes.
Ledarskapsutbildningar genomförs
internt genom den egna utbildningsverksamheten samt inom bolaget Eurapco
(European Alliance Partners Company).
Till dessa utvecklingsprogram nomineras
årligen specialister och chefer på ledningsnivå.
Inom arbetsmiljö och hälsa erbjuder
länsförsäkringsbolagen sina medarbetare
en sjukvårdsförsäkring och arbetar professionellt med rehabilitering via rehabiliteringsförsäkringen eller i egen regi. Träning
och friskvård subventioneras och på många
bolag finns även egna motionslokaler.

Medarbetarstatistik

Tillsvidareanställda per den 31 december
2012

23 länsförsäkringsbolag
Länsförsäkringar AB
Mäklarservice

23 länsförsäkringsbolag inkl
Mäklarservice

2011

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2 284

1 971

2 303

2 004

837

673

847

691

79

45

78

44

Totalt antal tillsvidareanställda

5 889

Medelålder chefer

Länsförsäkringar AB

2012

2011

2012

2011

Kvinnor

47

47

46

46

Män

48

48

46

46

5 967

23 länsförsäkringsbolag inkl Mäklarservice
2012

Tillsvidareanställda
som slutat och
gått till annat
bolag inom Länsförsäkringsgruppen

Tillsvidareanställda
som rekryterats
under året

Könsfördelning ledning och styrelse

Tillsvidareanställda
som slutat
under året

2011

2012

2011

23 länsförsäkringsbolag inkl Mäklarservice

287

322

29

38

188

242

Länsförsäkringar AB

111

134

11

8

115

86

Länsförsäkringar AB

2011

2012

2011

460

129

120

31–40 år

1 163

1 125

418

413

41–50 år

1 471

1 423

515

528

51–60 år

1 135

1 108

374

375

278

316

74

102

Medelålder, kvinnor

44

45

44

45

Medelålder, män

45

45

45

46

23 länsförsäkringsbolag inkl Mäklarservice
2012

Åldersintervall chefer
0–30 år

2011

Kvinnliga
chefer

Manliga
chefer

Kvinnliga
chefer

Manliga
chefer

1

2

1

6

31–40 år

32

52

36

45

41–50 år

93

117

85

115

51–60 år

43

102

46

112

3

26

5

15

172

299

173

293

61–
Totalt
Totalt

471

466

Länsförsäkringar AB
2012

Åldersintervall chefer
0–30 år

Kvinnliga
chefer

Kvinnliga
chefer

2

1

1

1

25

16

27

41–50 år

35

40

36

46

51–60 år

19

31

19

33

2

4

4

3

77

101

76

110

Totalt

18

71

122

70

119

92

147

93

145

398

885

412

916

Länsförsäkringar AB
2012

2011

Kvinnor

Män

Kvinnor

3

8

3

Män

7

Ledningsgrupper 1)

20

41

19

39

Styrelseledamöter 2)

19

53

21

64

1) Inklusive

fackliga representanter
2) Ordinarie ledamöter inklusive fackliga representanter
3) Ordinarie ledamöter

23 länsförsäkringsbolag inkl
Mäklarservice

Sjukfrånvaro i procent
Total sjukfrånvaro som en
andel av ordinarie arbetstid
Andel av den totala sjukfrånvaron
som avser sammanhängande
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer

Länsförsäkringar AB

2012

2011

2012

2011

2,7

2,7

2,3

2,6

33,6

32,4

36,3

34,9

Sjukfrånvaro fördelad efter kön
i procent
Män

2,0

1,8

1,4

1,4

Kvinnor

3,2

3,6

3,1

3,6

Sjukfrånvaron fördelad efter
ålderskategori i procent
29 år eller yngre

2,7

2,8

2,9

4,2

30–49 år

2,6

2,3

2,2

2,1

50 år eller äldre

2,9

2,8

2,4

3,2

Manliga
chefer

19

Totalt

Män

2011
Manliga
chefer

31–40 år

61–

6

Vd

456

61–

18

Fullmäktigeförsamling 3)

Könsfördelning ledning och styrelse

2012

0–30 år

7

Styrelseledamöter 2)

2012

Åldersintervall alla medarbetare

Kvinnor

Ledningsgrupper 1)

2011

23 länsförsäkringsbolag inkl
Mäklarservice

Män

Vd

2012

2011

Kvinnor

178

186
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MILJÖ

Miljöhänsyn, en del
i ett hållbart samhälle
Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En skada
som inte inträffat ger till exempel inga utsläpp av kemikalier till luften och
vatten. En annan viktig roll är att sprida kunskap till kunder om vilken miljöpåverkan Länsförsäkringar har och vilka åtgärder som görs. Ett engagemang
i miljöfrågorna bidrar till ett mer ekologiskt och hållbart samhälle.
Försäkringsprodukt för en giftfri miljö
Länsförsäkringar har utvecklat och tillhandahåller sedan flera år en återvinningsförsäkring för lantbrukare. Den minskar
mängden miljöfarligt avfall och skrot i lantbruket. Under 2012 återvanns 389 ton farligt avfall och 5 306 ton skrot och plast från
jordbruk och landsbygdsfastigheter. Vidare
erbjuder Länsförsäkringar vindkraftparksförsäkring som innefattar återvinning av
vindkraftverken när de ska skrotas.
Utsläpp av miljöfarliga ämnen
För den yttre miljön är varje skada som kan
undvikas viktig. Varje skada innebär miljöpåverkan i form av energiförbrukning, sanering, transporter, materialanvändning och
avfall. Länsförsäkringar har beräknat att en
vattenskada innebär utsläpp av 300 kilo koldioxid. Cirka 80 kilo kommer från transporter, 10 kilo från avfuktning och 210 kilo från
tillverkning och omhändertagande av material. Därför är en viktig miljöåtgärd att hjälpa
kunderna att undvika skador. För en villa

12
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som brinner ner till grunden har Länsförsäkringar beräknat att 25 ton koldioxid släpps
ut. Förutom utsläpp till luften i samband
med branden, sker utsläpp av miljögiftiga
ämnen till marken och närliggande vattendrag genom det släckvatten som används.
Genom Länsförsäkringar AB driver Länsförsäkringar ett gemensamt skadeförebyggande arbete. Syftet är att stärka Länsförsäkringars roll i ett hållbart samhälle och att
bidra till en utveckling av det lokala samhället genom ökad trygghet och färre skador.
Som exempel så har Länsförsäkringar
drivit projektet ”Nu brandsäkrar vi Västerbotten” med syfte att sprida kunskap om
var och varför bränder kan uppstå och hur
man genom enkla skadeförebyggande
insatser kan minska riskerna. Bland annat
har elever på ett program för produktdesign
tagit fram en speciell brandvarnare för barn
som sover och en uppfinning som ska
påminna om man glömt att stänga av spisen. Andra exempel på aktiviteter för
att undvika bränder är till exempel prov-

tryckningar, besiktningar av skorstenar och
elbesiktningar av lantbruk.
Länsförsäkringar investerar ansvarsfullt
Genom Länsförsäkringar Fonder investerar
Länsförsäkringar i ett stort antal bolag över
hela världen. De bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor
kommer att vara de bästa investeringarna
över tid. Arbetet med ansvarsfulla investeringar bygger på samma värdegrund som
svenska staten ger uttryck för genom de
internationella konventioner som Sverige
undertecknat inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen. I arbetet med
ansvarsfulla investeringar samarbetar fondbolaget med en extern analysfirma. Om
bolag som är föremål för påverkansdialog
inte är lyhörda och/eller inte utvecklas på
det sätt som är önskvärt avyttras bolaget
och placeras på fondbolagets exkluderingslista. Alla externa förvaltare som fondbolaget anlitar måste därmed ta hänsyn till

exkluderingslistan i sin förvaltning av fondbolagets fonder. Bolag på exkluderingslistan blir kvar till dess det är bekräftat att
konventionsbrott upphört och att företaget
har implementerat en tillräckligt stark
policy. Ett annat alternativ är att omedelbart
sälja innehavet utan dialog. I dagsläget har
fondbolaget fattat beslut om att exkludera
samtliga bolag med verksamhet inom kärnvapen, klusterbomber och landminor.
Att resa påverkar miljön
Genom resor i tjänsten släpper länsförsäkringsbolagen ut koldioxid som är en av de
växthusgaser som förstärker den redan
befintliga växthuseffekten. För att minska
klimatpåverkan från resorna styrs tjänsteresorna i stor utsträckning till tåg enligt de
reseriktlinjer som gäller för respektive
bolag. Många av länsförsäkringsbolagen
har egna miljöbilar som används i tjänsten
för till exempel besiktningar av skador.
Flera bolag erbjuder sina medarbetare som
kör i tjänsten kurser i Ecodriving, för att

lära sig att köra miljö- och energisnålt.
Genom att mötas via telefon eller annat
media sparas såväl miljö som arbetstid.
Bra Miljöval El
Flera av kontoren i landet har el som är märkt
med Bra Miljöval el. Kontoren värms i de
flesta fall av lokalt producerad fjärrvärme.
Många fastigheter är certifierade enligt
LEED, Green Building samt Miljöklassad
Byggnad.
Socialt ansvar
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning
som ligger nära människors vardagliga
trygghet. Sedan 1990-talets början har
Forskningsfonden finansierat närma re 160
forskningsprojekt med tillsammans cirka
90 Mkr inom bland annat: trafiksäkerhet,
brottsbekämpning, hälsa och välfärd, klimat, miljö, brand, skog och lantbruk samt
återvinning av produkter.

Långsiktigt och hållbart miljöarbete
Länsförsäkringsbolagen är certifierade
enligt ISO 14001 sedan många år tillbaka.
Bolagen inom länsförsäkringsgruppen
arbetar efter en gemensam modell för att
leda miljöarbetet. Gemensamma frågor
hanteras i gemensamma beslutsforum
medan bolagen själva fattar lokala miljöbeslut. Det innebär en garanti för ett systematiskt och långsiktigt miljöarbete med
lokal prägel. Miljörevisioner genomförs
på alla bolag årligen och återkommande
granskningar av miljöarbetet borgar för
att arbetet hela tiden utvecklas.

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2012

13

SAKFÖRSÄKRING

Fortsatta framgångar
på sakförsäkringsmarknaden
Länsförsäkringsgruppen har ytterligare stärkt sin position på sakförsäkringsmarknaden och marknadsandelen ökade till 29,5 procent. Lägre
skadefrekvens bidrog till att stärka det försäkringstekniska resultatet.
Huvuddelen av affären inom länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet
ligger direkt i respektive länsförsäkringsbolag. Vissa sakförsäkringsaffärer, som bland
annat djurförsäkring och hälsaförsäkring,
ligger dock hos det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Av länsförsäkringsgruppens totala premieintäkt inom sakförsäkring på 19,4 mdr ligger 15,3 mdr i de 23
länsförsäkringsbolagen och resten i Länsförsäkringar AB.
Sakförsäkringsmarknaden
Sakförsäkringsmarknaden växer sakta mätt
i inbetalda premier och har under året ökat
med knappt 2 procent. Antalet försäkrade
villor och fritidshus minskar medan hemoch personbilsförsäkringar ökar marginellt.
Detta beror till viss del på den vikande konjunkturen men även på att nya, utlandsägda,
försäkringsbolag etablerat sig på marknaden och att dessa bolag inte rapporterar
statistik till svenska myndigheter. En tydlig
trend på den svenska sakförsäkringsmarknaden är samarbetet mellan banker, företag
och andra organisationer för att hitta nya
distributionskanaler. Även försäkringsförmedlarnas roll har stärkts, både som distributörer och som utvecklare av kunderbjudandet. En annan tydlig trend är kanal-
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oberoende lösningar för att möta kundens
förändrade beteende och krav på att kunna
hantera försäkringsaffärerna när kunden
själv har tid och på det sätt kunden vill. Allt
tuffare regelkrav i kombination med kärvare kapitalmarknad och hårdare konkurrens ställer också krav på effektiviseringar
för att minska driftskostnaderna. Samtidigt
ökar behovet av och konkurrensen om medarbetare med specialistkompetens. Hållbarhetsfrågorna blir alltmer framträdande i
branschen som ett sätt att profilera företaget
liksom en effektiv skadereglering och skadeservice då bolagen söker andra värden åt
sina kunder än lägsta pris. En växande oro
bland privatpersoner att de offentliga socialförsäkringarna inte räcker till resulterar
i att allt fler tecknar privata försäkringar
som ger ersättning vid sjukdom, arbetslöshet, olyckor, dödsfall och pension. Personriskförsäkring blir därför allt viktigare. Det
leder till att sjuk- och olycksfallsförsäkringsmarknaden växer och har under året
ökat med 7 procent. Även sjukvårdsförsäkringsmarknaden växer. Många företagare,
framförallt i de små företagen, är måna om
att deras medarbetare inte får långa sjukskrivningsperioder utan blir friska snabbt
efter sjukdom eller skada.

Marknadsposition
Länsförsäkringar är klart marknadsledande
på en sakta växande sakförsäkringsmarknad.
Marknadsandelen uppgick till 29,5 (28,9)
procent mätt i inbetalda premier. Både premieintäkt och antal försäkringar har ökat
under året. Länsförsäkringar behåller en
mycket stark position inom företag med en
marknadsandel på 36,3 (35,5) procent.
Länsförsäkringar kan genom sin lokala förankring bättre möta företagarnas behov och
situation, vilket är en av förklaringarna till
att positionen stärkts. Fler och fler bolag
jobbar med helkundserbjudanden utifrån
boendeförsäkringen. Länsförsäkringar är
fortsatt marknadsledande inom villahem
och personbil mätt i antal försäkringar.
Inom personbil ökar antalet försäkringar
och marknadsandelen uppgår till 33,3 (32,5)
procent och inom villahem ökar marknadsandelen till 39,4 (38,9) procent. Även inom
djurförsäkring råder hård konkurrens och
fler bolag lyfter fram djurförsäkring som
en del i ett helkundserbjudande. Marknaden
fortsätter att växa och Länsförsäkringar
behåller genom Agria Djurförsäkring sin
ledande position med en marknadsandel på
57,7 (56,9) procent. Inom marknaden för
sjukvårdsförsäkringar är Länsförsäkringar
fortsatt marknadsledande med en marknadsandel på 31 (31) procent trots hårdare
konkurrens.
Kapital och placeringar
De lokala länsförsäkringsbolagen och de
gemensamt ägda sakförsäkringsbolagen
inom Länsförsäkringar AB strävar efter
en stark konsolideringsnivå för att över tid
kunna hålla en jämn premiesättning. Länsförsäkringar strävar efter en balans mellan
risk och tillgängligt överskottskapital och
prioriterar vården av nyckeltalen högt. I
linje med placeringsstrategierna placeras en
andel av tillgångarna i räntebärande värdepapper med låg risk för att säkerställa åtagandena inom sakförsäkringsverksamheten.
Samtidigt gör den starka konsolideringen att
det finns ett betydande buffertkapital inom
länsförsäkringsgruppen, vilket möjliggör
att en andel kan placeras i tillgångar med
högre förväntad avkastning som exempelvis
aktier. Under 2012 steg den svenska börsen
med drygt 12 procent och världsindex med
13,2 procent, vilket skapade god avkastning
på aktier. Även kredit- och bostadsobligationer avkastade bra under 2012.

Skadeutvecklingen
Skadekostnaderna har minskat till 14 549
(14 711) Mkr, vilket motsvarar en skadeprocent på 75 (79). Skadefrekvensen inom
boende och motorförsäkring har varit
betydligt lägre än i fjol. Inom boende minskade kostnaderna med 5 procent framförallt
på grund av minskade vattenskador som är
den största utgiftsposten. Brandskador som
tillsammans med vattenskador står för
huvuddelen av skadorna inom boende
ökade dock något under året. Inom motorförsäkring bidrog det milda vintervädret till
ett gynnsammare skadeutfall jämfört med
åren innan. Även skadeutfallet inom lantbruk förbättrades jämfört med tidigare år då
vinterrelaterade skador drabbat lantbruket
hårt. Trots förbättringen är skadeutfallet
kvar på en hög nivå och det är fortsatt
brand- och vattenskador som kostar mest.
Inom både den internt avgivna återförsäkringen och den internationellt mottagna
återförsäkringen har skadebelastningen
varit låg med få storskador. De storskador
som framförallt belastat resultatet är stormen Sandy i oktober, torka på odlingar av
majs och sojaböner i USA samt bränderna
i Halmstads hamn och på Steglinge Gård.
För att motverka en ogynnsam skadeutveckling har det skadeförebyggande arbetet
haft fortsatt högt fokus. Brand-, vatten- och
trafikskador har blivit särskilda fokusområden där koncept har tagits fram för att
stödja det skadeförebyggande arbetet inom
hela länsförsäkringsgruppen med råd och
material. Råd och anvisningar lämnas till
kunder både i förebyggande syfte och när

KORT OM 2012

Den marknadsledande positionen bibehölls och marknadsandelen stärktes till 29,5 (28,9) procent.
Konsolideringen stärktes och konsolideringsgraden
uppgick till 182 (171) procent.
Det tekniska resultatet ökade till 1 439 (856) Mkr
främst till följd lägre skadefrekvens och premiehöjningar.
Totalkostnadsprocenten förbättrades till 96 (100) procent.
Agria behåller sin marknadsledande ställning inom
djurförsäkring.
Kapitalavkastningen uppgick till 4,9 procent, till följd av god
avkastning på aktier samt kredit- och bostadsobligationer.

Marknadsandelar sakförsäkring,
andel av inbetalda premier

Marknadsandelar personbil,
andel av antal försäkringar

Marknadsandelar hemförsäkring,
andel av antal försäkringar

Övriga 10,0%

Dina Försäkringar 3,3%

Dina Försäkringar 1,6%

Länsförsäkringar 29,5%

Zürich 1,6%

Länsförsäkringar 33,3%

Moderna 3,9%

Moderna 4,0%

Trygg Hansa
13,7%

If 9,8%

Länsförsäkringar 24,9%

Captivebolag 2,5%
Dina
Försäkringar
2,7%
Moderna 3,6%
Folksam 15,4%

If 18,5%
Trygg Hansa 16,2%

Länsförsäkringar behåller sin marknadsledande position inom sakförsäkring med en marknadsandel på
29,5 procent.

Folksam 21,6%

If 24,2%

Marknadsandelen inom personbilsförsäkring ökade till
33,3 procent. Både Länsförsäkringars premiebestånd
och antal försäkringar ökade.

Trygg Hansa
11,0%

Folksam 48,8%

Marknadsandelen inom hemförsäkring ligger stabilt
omkring 25 procent. Antalet hemförsäkringar ökade
under året.

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2012

15

en skada redan har inträffat. Inom
samtliga fokusområden finns även
miljöpåverkan med som en viktig
beståndsdel. Ett minskat antal bränder
bidrar till exempel till minskat utsläpp
av koldioxid. Länsförsäkringar ställer
också krav på skadeentreprenörernas
kvalitets- och miljöarbete. Skadorna
ska åtgärdas med så hög kvalitet att
nya skador inte uppstår.

Marknadsandelar villahemförsäkring,
andel av antal försäkringar

Marknadsandelar företags- och fastighetsförsäkringar, andel av inbetalda premier

Moderna 4,3%

Övriga 3,7%
Gjensidige 1,9%

Länsförsäkringar 39,4%

Dina Försäkringar 5,6%

Folksam 2,7%
Moderna 3,1%
Dina Försäkr.
3,3%

Trygg Hansa
10,5%

Landstingen
6,3%
If 12,2%

Folksam 28,1%

Länsförsäkringar är fortsatt marknadsledande
inom villahemförsäkring med en marknadsandel
på 39,4 procent.
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If 13,0%

Zürich 6,4%
Captivebolagen
10,9%
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Länsförsäkringar 36,3%

Trygg Hansa 12,4%

Inom företags- och fastighetsförsäkringar bibehåller
Länsförsäkringar en stark position med en marknadsandel på 36,3 procent.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Motor

Boende

Båt

Antalet försäkrade fordon har ökat under
året trots hård konkurrens. Länsförsäkringar har ökat beståndet både i antal försäkrade fordon och i premievolym. Marknadsandelen mätt i premieinkomst har
under året ökat till 25,3 procent. Över
2 miljoner fordon är försäkrade hos
Länsförsäkringar.
Inför 2013 ändras den svenska lagstiftningen utifrån EU-kommissionens riktlinjer avseende kön som premieargument
vilket medfört anpassningar av prisberäkningsmodellerna. Könsneutrala premier
kommer att gälla för de fordonsgrupper där
kön tidigare påverkat premien. Bland annat
har Tjejförsäkringen för motorcyklister
stängts och produktfloran för motorcykel
har gjorts om. Nya produkter med särskilda
aktsamhetskrav har tagits fram som exempelvis MC-Smart för motorcyklister som
använder skyddsutrustning, inte lånar ut
motorcykeln och låser in den nattetid.
Skadekostnaderna för motorförsäkring
var under 2012 lägre än de senaste åren
vilket tillsammans med den högre premievolymen gav motoraffären förbättrad
lönsamhet.

Marknaden för boendeförsäkring har under
året vuxit med 4 procent mätt i premieinkomst. Länsförsäkringar har under samma
period ökat premieinkomsten inom boendeförsäkring med drygt 7 procent och är fortsatt marknadsledande inom boendeförsäkring med 28,8 procent av hela boendeförsäkringsmarknaden. Länsförsäkringar är
störst även inom villahemförsäkring och
fritidshusförsäkring med en marknadsandel
på 39,4 respektive 41,2 procent. Inom hemförsäkring uppgick marknadsandelen till
24,9 procent.
Hård konkurens råder även på marknaden för boendeförsäkring där flera försäkringsbolag och banker samarbetar för att
stärka sitt erbjudande till kunderna. Det
finns också samarbetsavtal med aktörer som
fackföreningar och handel som erbjuder försäkringar till sina kunder och medlemmar.
Skadekostnaderna inom boendeförsäkring minskade med 5 procent under året.
Det är främst de väderrelaterade skadorna
såsom storm och översvämningsskador
som har minskat kostnaderna. Kostnaden
för vattenskador har också minskat men är
fortfarande den största utgiftsposten. Däremot visar kostnaden för brandskador en
tendens till ökning under 2012.

Det svenska beståndet av fritidsbåtar minskar för tredje året i rad vilket gör att färre
båtar försäkras. Finans- och skuldkrisen har
påverkat försäljningen av nya båtar som
jämfört med toppåren 2006–2007 är nere
på en knapp tredjedel. Premierna pressas
av märkesförsäkringar, försäkringar som
ingår i båtköpet och av nya aktörer på den
svenska marknaden. Flera försäkringsbolag
har helkundserbjudanden som innefattar
båtförsäkring. Länsförsäkringar ökade sin
marknadsandel från 28,3 till 29,0 procent
under 2012 i en tilltagande konkurrens.
Premieintäkterna ökade med 2,3 procent
och antal båtförsäkringar med 0,3 procent.
Skadekostnaderna minskade under året
med 17,8 procent. Både antalet skador och
snittskadekostnaden minskade. De lägre
skadekostnaderna förklaras huvudsaligen
av uteblivna stormar och båthusbränder.
Stölder av utombordare fortsätter att öka
och nya skadeförebyggande rabatter införs
2013 för att motverka denna utveckling.
Motor

Premieintäkt, brutto, Mkr
Personbil, antal försäkringar
MC, antal försäkringar
Marknadsandel,
antal försäkrade fordon, %
Boende

Premieintäkt, brutto, Mkr
Hem, antal försäkringar
Marknadsandel, hem, %
Villa+Villahem, antal
försäkringar
Marknadsandel, Villa+Villahem, %

2012

2011

6 594

6 615

1 648 000 1 625 000
132 000

139 000

33,3

32,5

2012

2011

3 424

3 262

757 700

748 800

24,9

24,6

671 300

667 100

39,4

38,9

238 700

240 800

Marknadsandel, fritidshus, %

41,2

41,5

Båt

2012

2011

Fritidshus, antal försäkringar

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

159

141

81 500

81 800

29,0

28,3
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Företag
Beståndet av företags- och fastighetsförsäkring har ökat under året, både vad gäller
premie och antal och Länsförsäkringar
behåller sin ledande ställning på marknaden.
Marknadsandelen ökade under året till
36,3 (35,3) procent. Nya aktörer har etablerat sig på marknaden vilket leder till tuffare
konkurrens och pressar premienivåerna.
Marknaden för företagsförsäkringar påverkas av lågkonjunkturen med premienivåer
som i många fall styrs av företagens omsättning och nu därför ligger på relativt låga
nivåer. Den nya modell för premiesättning
som tidigare införts för Kombinerad Företagsförsäkring anpassas nu successivt för
övriga produkter. Syftet är att nå en förbättrad riskanpassning av priset och därigenom
ökad rättvisa för de olika kundgrupperna.
Det kan också konstateras att skadekostnaderna fortsätter att sjunka från de senaste
årens höga nivåer. Länsförsäkringar Sak
kompletterar länsförsäkringsbolagens
erbjudande till sina företagskunder med
speciallösningar inom ansvar, transport,
motor och egendom. Marknaden för transportförsäkring är konstant, trots detta har
beståndet ökat med över 10 procent under
2012. Nyetableringen av aktörer på transportförsäkringsmarknaden har för tillfället
avstannat vilket påverkat premienivåerna
positivt.
Inom ansvarsförsäkring har konkurrensen hårdnat ytterligare genom att tidigare
industriförsäkringsbolag nu också bearbetar samma marknad som Länsförsäkringar,
den så kallade Middle Market. Försäkrings-
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Lantbruk
förmedlarnas roll inom företags- och fastighetsförsäkring har stärkts ytterligare under
2012, både som distributörer och som
utvecklare av kunderbjudandet.
Länsförsäkringars svenska företagskunder har i allt större utsträckning internationella intressen och efterfrågan på försäkringslösningar ökar både för nya och befintliga kunder. Kunskapen om fördelarna med
internationella försäkringsprogram har
ökat. Länsförsäkringar har en konkurrensfördel inom detta segment, med sitt medlemskap inom INI (International Network
of Insurance) kombinerat med tillstånd att
bedriva försäkringsverksamhet (FOS) inom
EU. Genom INI kan Länsförsäkringar, som
en av få aktörer på den svenska marknaden,
erbjuda skräddarsydda och lokala försäkringslösningar i över 100 länder till konkurrenskraftiga priser.
Länsförsäkringars satsning inom förnyelsebar energi fortsätter och affärssamarbetet inom Eurapco utvecklas vilket innebär
att Länsförsäkringar delar risker med sina
europeiska partners med lönsamhet. Nya
försäkringsprodukter har utvecklats inom
leasingmarknaden och lanseringen av reseförsäkring kopplad till bankkort har vidareutvecklats. En genomlysning av länsförsäkringsgruppens arbetssätt för att hantera
utlandsrisker har genomförts och ett nytt
arbetssätt införs från 2013 för att öka
bolagsgruppens möjligheter att försäkra
kundernas intressen på ett konkurrenskraftigt och konsekvent sätt.

Förväntningarna på Länsförsäkringar som
marknadsledande inom lantbruk är höga
och en rad produkter har vidareutvecklats
och förbättrats under året för att möta de
högt ställda förväntningarna. Konkurrensen
är fortsatt hård men Länsförsäkringar
behåller sin ledande ställning och har ökat
affären både vad gäller antal och premier.
Skaderesultatet fortsätter att förbättras jämfört med tidigare år då de vinterrelaterade
skadorna drabbade lantbruket hårt. Trots
förbättringen är resultatet inte tillfredsställande och det är främst kostnaderna för
brand- och vattenskador som fortfarande
ligger på en hög nivå. Länsförsäkringars
arbete för att minska miljöbelastningen från
Sveriges lantbruk fortsätter. Genom aktiva
satsningar samlas skrot och miljöfarligt
avfall in från lantbruken och återvinns
eller destrueras. Kunden får en miljövänlig
hantering av sitt avfall samtidigt som miljöriskerna minskar.

Företag

Premieintäkt, brutto, Mkr
Antal försäkringar
Marknadsandel Företag och
Fastighet, %

Lantbruk

2012

2011

3 554

3 472

233 100

232 100

36,3

35,3

2012

2011

1 522

1 444

Lantbruk, antal försäkringar

190 500

192 800

Traktor, antal försäkringar

255 400

261 400

Premieintäkt, brutto, Mkr

Agria Djurförsäkring
Premieintäkten för egen räkning uppgick
till 1 999 (1 916 ) Mkr och rörelseresultatet
förbättrades till 96 (79 ) Mkr. Länsförsäkringar behåller genom Agria Djurförsäkring
sin marknadsledande position med en marknadsandel på 58 (57) procent i Sverige.
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och
grödaförsäkring och är ett eget varumärke
inom Länsförsäkringar. Specialiseringen
innebär ett renodlat fokus och engagemang
kring djuren och dess ägare. Oavsett var
omvärlden än möter Agria är det samma
varumärke som styrs efter samma riktlinjer.
Affärsområdet för hundar, katter och
andra smådjur fortsatte att växa och har haft
ett framgångsrikt år. En ny hund- och kattförsäkring lanserades den 1 april 2012 och
med en mediestrategi med fokus på tvreklam har den bidragit till den starka försäljningen. Antalet försäkrade djur ökar stadigt. Tillväxten har skett med ökad lönsamhet trots att skadeutbetalningarna är högre
än föregående år. Hästförsäkring är den
mest konjunkturkänsliga av Agrias affärsområden och har det fortsatt tufft med ett
svagt minskande bestånd. Antalet betäckningar i Sverige har minskat med 20 procent och färre föl har försäkrats. Agria har
fortsatt att öka sina marknadsandelar i segmentet. Affärsområde Häst visar ett bra
resultat som till stor del beror på lägre
driftskostnader och lägre skadeutbetalningar. Under året startade ”Teckna på webben” för häst vilket har fått ett stort rikstäckande intresse som tyder på ett ändrat
köpbeteende hos hästägarna. Affärsområde
Lantbruk har haft ett bra år på djursidan
med ett gott hälsoläge. Vårens och sommarens regn och hagel bidrog till att grödaskadorna blev större i år jämfört med föregående år. Den försäkrade arealen har också
ökat jämfört med 2011.
Agria International som är ett dotterbolag till Agria Djurförsäkring har som uppdrag att etablera och driva Agriakonceptet
på utländska marknader och Agria finns
etablerat i Storbritannien, Norge och Danmark. Försäljningen i Agria Danmark har
ökat kraftigt i jämförelse med 2011 och

Agria Dyreforsikring i Norge är det ledande
djurförsäkringsbolaget på den norska marknaden. Den norska marknaden har under
2012 drabbats av snabbt stigande kostnader
för veterinärvård, något som har påverkat
resultatet. I den brittiska filialen har under
året åtgärder genomförts för att stärka verksamheten och skapa förutsättningar för lönsamhet framöver. Bland annat har olönsam
affär avvecklats vilket påverkat volymen
negativt.

Agria-koncernen

2012

2011

Premieintäkt efter avgiven
återförsäkring, Mkr

1 999

1 916

Marknadsandel Sverige, %

57,7

56,9
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Hälsa
Premieintäkten för egen räkning inom
Affärsområde Hälsa var 992 (969) Mkr och
resultatet uppgick till 137 (108) Mkr.
Resultatförbättringen kommer främst från
avvecklingsvinster inom grupplivaffären
och ett starkt resultat inom olycksfallsaffä
ren. Sjukvårdsförsäkringsmarknaden fort
sätter att växa även om tillväxttakten mattats
av och enligt senaste mätningen låg på cirka
7,9 procent. Marknaden för personriskför
säkringar fortsätter att utvecklas och Läns
försäkringar ökar både premievolym och
antal försäkringar inom området. Inom Hälsa
är införandet av en ny generation av grupp
försäkringar det första steget mot att moder
nisera marknaden. Under 2012 har arbetet
med att konsolidera och konvertera de gamla
produkterna till nya fortsatt i ett tredje steg.
Syftet är att skapa försäkringar som är bättre
anpassade till hur samhället ser ut idag.
Konverteringen till de nya gruppförsäk
ringarna har genomförts enligt plan och

innebär att Hälsa i dag i stort sett har fem
standardprodukter. Därmed uppnås en
tydlighet i kundkommunikationen och
en ökad effektivitet i skadereglering och
kundservice.
Sjukvårdsförsäkring
Under 2012 har en helt ny sjukvårdsförsäk
ring utvecklats. Den redan tidigare uppskat
tade sjukvårdsförsäkringen har komplette
rats med förebyggande hälsotjänster i form
av hälsoprofil, självhjälpsprogram och per
sonligt samtalsstöd för chefer och medarbe
tare. Även arbetslivsinriktad rehabilitering
och behandling av beroende och missbruk
kommer att ingå i försäkringen. Detta för
att få en sjukvårdsförsäkring som hjälper
företagen att minska medarbetarnas sjuk
dagar och som ger medarbetarna stöd till
en bättre hälsa.
Konkurrensen inom sjukvårdsförsäkring
är hård och lönsamheten är generellt sett

svag. De åtgärder som Länsförsäkringar
genomförde i sjukvårdsförsäkringen vid
årsskiftet 2009–10, bland annat införande
av självrisk, har gett mycket bra effekt och
resulterat i att Länsförsäkringar nu har en
sjukvårdsaffär i balans med nöjda kunder.
Sjukvårdsförsäkringen som del i pen
sionsplaner och företagsförsäkring är pake
teringar som mottas väl av kunderna. Sedan
hösten 2011 har Länsförsäkringar även
paketerat tjänstegrupplivförsäkring med
pensionsplan vilket haft en god försälj
ningsutveckling.
Hälsa

Premieintäkt, brutto, Mkr
Marknadsandel sjuk- och
olycksfall, inbetald premie, %
Sjukvårdsförsäkring, antal
försäkrade
Marknadsandel,
sjukvårdsförsäkring, %

2012

2011

1 575

1 516

19,4

19,4

111 000

108 000

31,0

31,0

Återförsäkring
Länsförsäkringsgruppens återförsäkrings
skydd, ett antal poollösningar, gemensamma
gruppskydd och mottagen internationell
återförsäkring hanteras av Affärsområde
Återförsäkring inom Länsförsäkringar Sak.
Den interna återförsäkringen är tillsam
mans med den för gruppen gemensamt upp
handlade återförsäkringen en stor tillgång
för Länsförsäkringar och dess kunder. Sys
temet säkerställer en stabil lösning till en
låg kostnad genom att fördela risk inom
länsförsäkringsgruppen och teckna externt
skydd för storskador.
Jämfört med 2011 var 2012 ett lugnt år
för återförsäkringsmarknaden och återför
säkringsbolagen visar bra lönsamhet. Inför
2012 gjordes premiejusteringar för återför
säkringsavtal som drabbats av skador under
2011 men inför 2013 var marknaden stabi
lare. Stormen Sandy som drabbade USAs
östkust i oktober, uppskattas kosta försäk
ringsbolagen USD 20 – 25 mdr, men ska
dan är inte tillräckligt stor för att påverka
priserna för återförsäkring utanför USA.
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Länsförsäkringsgruppens återförsäkrings
program förnyades inför 2013 utan några
stora förändringar. Brandskyddet fick dock
en viss premiehöjning som följd av branden
på Steglinge Gård i maj och branden i
Halmstads hamn i september.
2012 års resultat för Affärsområde

 terförsäkring var 51 Mkr och premie
Å
inkomsten uppgick till 478 Mkr. Resultatet
påverkades negativt av stormen Sandy i
oktober och skador som följd av torka på
odlingar av majs och sojabönor i USA.
Premiehöjningar inför 2012 hade en stark
positiv effekt.

Skadereglering
Skadeservice med kunden i fokus
Varje enskilt länsförsäkringsbolag erbjuder
privat-, lantbruks- och företagskunder ett
stort sortiment av produkter inom sakförsäkring och har egen kompetens inom skadereglering som hanterar skadeservicen
nära kunderna. Kombinationen av den
lokala styrkan och möjligheten att knyta
ihop resurser och expertkompetens ger
möjligheter att ge kunderna en förstklassig
service vid alla slags skadehändelser. Det
lokala konceptet garanterar en snabb hantering med kompetenta medarbetare där kunden finns. I länsförsäkringsgruppen arbetar
1 100 personer med skadereglering och ett
internationellt nätverk av samarbetspartners ger service även utanför landets gränser. Skaderegleringen är en viktig leverans
av den produkt kunden köpt och ska kännetecknas av en aktiv service till kunderna.
Den utförs i samarbete med kunden så
snabbt som möjligt efter det att skadan blivit känd. Ett rättesnöre är att skaderegleringen ska vara konsekvent, enhetlig och
rättvis. Exempelvis kan språksvårigheter
eller handikapp inverka på kundens förutsättningar att agera eller förstå, i vilket ställer krav på att Länsförsäkringar kan ge individuellt anpassad service. Målet är att skadeservicen ska upplevas som smidig och
även vara anpassad till kundens individuella behov. De åtgärder och beslut som
Länsförsäkringar lämnar ska vara motiverade så att kunden blir väl informerad om
sina rättigheter och skyldigheter. Under
2012 reglerades skador till ett värde av närmare 9,3 mdr, varav cirka 40 procent var
motorskador. Ett annat stort skadeområde
var boendeförsäkringar med 250 900 skador till en kostnad av 2,3 mdr.
Försäkringsbedrägerier
ett växande problem
Försäkringsbedrägerier är ett stort och
ökande problem för försäkringsbranschen.
För kundernas del innebär bedrägerierna i
förlängningen att försäkringarna blir dyrare
när de belastas med skador som egentligen
inte ska ersättas. För att motverka bedrägerier arbetar 38 utredare inom länsförsäkringsgruppen med att undersöka oklara
försäkringsfall. Under 2012 ledde deras

arbete till nekade försäkringsersättningar
till ett värde av 112 Mkr. Oklara försäkringsfall eller försök till bedrägeri inom
hem- och motorförsäkring stod för merparten av de nekade ersättningarna. Ett fokus
på personskador under 2012 har ökat frekvensen av dessa utredningar och ersättning
har nekats för närmare 27 Mkr. Av 2 414
utredningar under 2012 har ersättning
nekats i 61 procent av fallen. Mörkertalet är
dessvärre stort och arbetet med utveckling
och kvalitetssäkring av utredningsverksamheten är fortsatt i fokus.
Skadeförebyggande arbete
Det skadeförebyggande arbetet har haft fortsatt hög prioritet. Brand-, vatten- och trafik-

skador har blivit särskilda fokusområden
där koncept har tagits fram för att stödja det
skadeförebyggande arbetet inom hela länsförsäkringsgruppen med råd och material.
Råd och anvisningar lämnas till kunder
både i förebyggande syfte och när en skada
redan har inträffat. Denna typ av information görs på ett så lättfattligt och obyråkratiskt sätt som möjligt för att kunderna enkelt ska kunna ta den till sig och på så sätt
begränsa skadans omfattning. Inom samtliga fokusområden finns även miljöpåverkan
med som en viktig beståndsdel. Ett framgångsrikt skadeförebyggande arbete medför utöver minskningen av skador även att
belastningen på miljön reduceras. Ett minskat antal bränder bidrar till exempel till

Mäklad affär
Genom Länsförsäkringar Mäklarservice
når Länsförsäkringar de kunder som väljer
att företrädas av försäkringsmäklare när
de köper försäkring. För länsförsäkringsbolagens räkning förvaltade Mäklarservice
vid utgången av 2012 en sakförsäkringspremie om 1 105 Mkr (1 052) Mkr. Den
mäklade försäljningen av liv- och pensionsprodukter uppgick till 6 623 Mkr (9 451)
Mkr i försäljningsvärde. 2012 fortsatte
den förmedlade sakaffären att utvecklas
mycket positivt – en ökning med 53 Mkr
jämfört med 2011 och närmare 50 procent över försäljningsbudget.
Framgången har stötts av en ny strategi
och en ny organisation. Detta för att bättre
möta marknaden med tydlig prioritering,
vilket också leder till ökad systematisering
och ökad effektivitet. Livaffären har fokuserat på arbetet med framtagande av nya
produkter och tjänster och ett konkurrenskraftigt fondutbud. Under 2012 har arbe-

tet att utveckla Länsförsäkringars automatiserade tjänster i den mäklade affären
fortsatt, allt för att underlätta och förbättra
administrationen för mäklarna till kund.
Länsförsäkringar Mäklarservice ﬁnns
sedan 2012 också på Facebook.
Försäkringsförmedlarmarknaden präglas av konsolidering och viss avvaktan på
beslut om nya regelverk, så som ﬂytträtt
och provisionsförbud. I februari startade
Sveriges försäkringsförmedlares förening,
Sfm, licensieringsbolaget InsureSec. Bolaget har bildats genom ett branschinitiativ
och ägs av Svenska försäkringsförmedlares förening där Länsförsäkringar är en av
ﬁnansiärerna. InsureSec har bildats för att
åstadkomma ökad transparens, effektivitet
och konsumentnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att
säkerställa en sund konkurrens och ett
stort utbud av rådgivningstjänster.
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minskat utsläpp av koldioxid. Beräkningar
visar att en totalbrand i en villa orsakar utsläpp av drygt 25 ton koldioxid samt andra
gaser, stoft och restprodukter. Länsförsäkringar ställer också krav på skadeentreprenörernas kvalitets- och miljöarbete. Skadorna ska åtgärdas med så hög kvalitet att nya
skador inte uppstår. Vid vattenskador är det
ur ett miljöperspektiv så att den största påverkan genom koldioxidutsläpp kommer
från materialet. En vattenskada i ett våtutrymme kan orsaka ett uppsläpp av 300 kilo
koldioxid. Entreprenörerna erbjuds vidareutbildningar för att behålla en hög kvalitet
och informeras om nya rön. Det skadeförebyggande arbetet har haft en bred inriktning
med bland annat konstruktiva och positiva
dialoger med myndigheter och branschorganisationer om exempelvis bygg- och
branschregler där Länsförsäkringars expertis i byggskador efterfrågas. I samarbete
med kommuner, länsstyrelser och Myndig-

heten för samhällsskydd (MSB) samt olika
forskningsinstitut har fokus dessutom lagts
på att inventera risker för att kunna förebygga naturskador.
Katastrofskador
Stora skador kräver särskilda resurser.
Länsförsäkringar har en katastrofplan för
hantering av storskador, länsförsäkringsbolagen kartlägger också kontinuerligt de
eventuella risker som finns i deras närområde. I detta arbete görs bland annat en
inventering av kompetensen inom specifika
ämnesområden och de behov som uppkommer i samband med masskadehantering.
Katastrofplanen syftar först och främst till
att skapa beredskap för det lokala länsförsäkringsbolaget, men samordnar även de
resurser som finns. De lokala inventeringarna gör att eventuell hjälp från andra länsförsäkringsbolag kan organiseras lättare.
Resultatet dokumenteras och de katastrof-

planer som finns innehåller checklistor,
beskrivning av tillvägagångssätt och rollfördelning i arbetet om en storskada inträffar. Tack vare alla förberedelser är länsförsäkringsgruppen väl rustad och förberedd
om en storskada skulle inträffa. I skadearbetet efter tsunamin i Sydostasien, de stora
stormarna som inträffat och andra större
skador i Sverige har länsförsäkringsbolagen genom åren haft stor nytta av de katastrofplaner som finns. Erfarenheterna leder
också till att dessa planer ständigt utvecklas
och förbättras.
Antal

Skadekostnad,
Mkr

Företag

37 578

2 269

Lantbruk

27 575

840

250 864

2 766

29 900

295

Skador

Boende
Sjuk och olycksfall
Båt

2 898

76

Privatmotor

297 000

1 817

Företagsmotor

121 500

1 234

Summa

767 315

9 297

Utlandsservice
Kundbehoven tas om hand även över gränserna
Med ett ökat resande måste också skadeservicen vara utbyggd för att kunna ge snabb hjälp
utomlands. För akuta skador krävs särskilda
resurser. Länsförsäkringsgruppen är därför
sedan 2003 en av de större ägarna av SOS International, med en andel på 12 procent. SOS
assisterar kunderna med hjälp genom både
rese- och fordonsförsäkring. Till exempel hjälper
de till med bilbärgning, hänvisning till verkstäder, bagageförseningar samt medicinsk assistans då kunderna har blivit akut sjuka eller råkat
ut för olycksfall. SOS International handlägger
årligen närmare 10 000 ärenden åt länsförsäkringsgruppen.
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RESULTATKOMMENTAR
SAKFÖRSÄKRING

Länsförsäkringsgruppens resultat och
nyckeltal inom sakförsäkring är summan
av resultaten i 23 självständiga länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar ABkoncernen. Länsförsäkringsgruppens
resultat 2012 förbättrades och det försäkringstekniska resultatet uppgick till 1 439
(856) Mkr. Förbättringen förklaras främst
av en betydligt lägre skadekostnadsprocent jämfört med föregående år till följd
av en lägre skadefrekvens och premiehöjningar. Premiehöjningar har framförallt
skett inom lantbruk samt inom villa och
villahemförsäkring. Trots att skadekostnaderna sjunkit under 2012, ligger framförallt brand- och vattenskador fortsatt
på en hög nivå.
Totalkostnadsprocenten förbättrades
med 4 procentenheter till 96 (100) varav
skadeprocenten uppgick till 75 (79) och
driftskostnadsprocenten till 21 (21).
Länsförsäkringsgruppens konsolideringskapital är fortsatt starkt i förhållande till
verksamhetsrisken. Konsolideringskapitalet uppgick till 35 737 (32 709) Mkr och

konsolideringsgraden uppgick till 182
(171) procent. Premieintäkten ökade med
3,2 procent till 19 363 (18 756) Mkr. Tillväxten har under 2012 främst skett inom
privatmarknaden där motor- och hemförsäkringar utvecklats väl liksom sjuk-,
olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring.
Även Agria som driver verksamhet både i
Sverige och internationellt har utvecklats
bra och tillväxten har varit stark främst
inom områdena hund, katt och smådjur i
Sverige, Norge och Danmark. Kapitalavkastningen utvecklades starkt till följd av
det gynnsamma börsklimatet och uppgick
till 3 282 (–1 373) Mkr. Rörelseresultatet
uppgick till 3 013 (–2 273) Mkr.

Tekniskt resultat
Mkr
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Det högre tekniska resultatet 2012 beror främst
på ökad premietillväxt och lägre skadekostnader.
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Totalkostnadsprocenten förbättrades under
året, främst till följd av lägre skadekostnader
men också till följd av premiehöjningar och uppgick till 96 procent för helåret 2012.

Konsolidering
40 000
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2012

2011

2010

2009

2008

19 363

18 756

18 184

17 828

17 406

Tekniskt resultat före återbäring, Mkr

1 439

856

529

1 688

2 453

Rörelseresultat, Mkr

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr

3 013

–2 273

2 552

5 449

–7 511

Driftskostnadsprocent

21

21
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Länsförsäkringsgruppen har fortsatt en stark
konsolidering. Konsolideringskapitalet uppgick
till 35 737 Mkr och konsolideringsgraden uppgick till 182 procent vid utgången av 2012.
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BANK

Erbjudandet stärks
och affären växer brett
Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största bank och har en god tillväxt
och Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden. Strategin utgår från
länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och att länsförsäkringsbolagen är kundägda.
Omvärld och marknad
Den europeiska konjunkturen försvagades
ytterligare under 2012 och den statsfinansiella situationen i framför allt Spanien och
Italien försämrades. Oron kring Spaniens
möjligheter att refinansiera sin statsskuld
ledde till att ECB under sommaren sänkte
styrräntan från 1,00 till 0,75 procent. Något
senare lanserades ett stödprogram Outright
Monetary Transactions (OMT) för att
kunna genomföra villkorade köp av statsobligationer utgivna av europeiska stater
med statsfinansiella problem. Även Federal
Reserve, Bank of England och Bank of
Japan följde senare ECB och lanserade nya
stimulansprogram och okonventionell penningpolitik i form av kvantitativa lättnader
för att stimulera ekonomin. Senare delen av
året präglades av stort fokus på USA och
utfallet av det amerikanska presidentvalet
och därefter flyttades fokus till lösningen
på det så kallade fiskala stupet. En positiv
trend var att den amerikanska husmarknaden visade tydliga tecken på att börja återhämta sig. Kina visade tecken på att undvika en hårdlandning medan konjunkturutsikterna försämrades i det tidigare motståndskraftiga Tyskland. Sammantaget
befann sig mot slutet av året många länder
i olika ekonomiska faser.
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Den svenska ekonomin hade en relativt
god utveckling under året mycket tack vare
en stabil hushållskonsumtion, fortsatt låg
inflation och stigande inkomster. Året
inleddes med en stabil ekonomisk utveckling, men en starkare krona tillsammans
med en allt svagare europeisk konjunktur
fick den svenska exporten att mattas av och
även den svenska ekonomin påverkades av
den försvagade europeiska konjunkturen.
Under sommaren minskade orderingången
och industriproduktionen blev lägre, vilket
tillsammans med ett mycket lågt inflationstryck resulterade i att Riksbanken vid tre
tillfällen under året sänkte reporäntan från
1,75 till 1,00 procent. Under det tredje
kvartalet uppgick BNP-tillväxten till 0,7
procent. Arbetsmarknaden försämrades
något under andra hälften av 2012 och
arbetslösheten uppgick till 7,8 procent
vid årets slut. Den svenska statsskulden är
fortsatt låg och uppgick till 32 procent av
BNP den 31 december 2012 samtidigt som
statsbudgeten visade ett mycket marginellt
underskott. De starka svenska statsfinanserna
skapar en bra grund för en mer expansiv
ekonomisk politik under de kommande åren.
Den svagare konjunkturen under året
ledde till en avmattning i kredittillväxten
hos de svenska hushållen samtidigt som

bolåneräntorna sjönk. Bolånetaket, som
infördes hösten 2010 tillsammans med
högre krav på låntagarna från bankerna,
bidrog också till dämpningen. Samtidigt
utvecklades svenska bostadspriser stabilt
under 2012 framförallt till följd av ett
underskott på bostäder. Avmattningen i
konjunkturen gav effekt på bostadsbyggandet och med färre byggda bostäder kvarstår
underskottet, vilket talar för att den stabila
husprisutvecklingen upprätthålls.
Tack vare låga bolåneräntor och god
inkomstutveckling, var räntekvoten fortsatt
låg under året. Stresstester som Finansinspektionen genomfört visar även att hushållens återbetalningsförmåga fortfarande är
god vid kraftiga ökningar av både räntor och
arbetslöshet. Hushållens förmögenhet är
betydligt större än skulderna och det totala
sparandet är högt.
En stark position
Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte
största retailbank med Sveriges mest nöjda
kunder på privatmarknaden inom banktjänster och bolån enligt Svenskt Kvalitetsindex. Under 2012 stärktes marknadspositionen ytterligare. Affärsvolymerna ökade
med 13 procent till 283 (251) mdr och har
i genomsnitt vuxit brett inom alla områden
med i snitt 12 procent per år de senaste fem
åren. Antalet kunder ökade med 7 procent
till 954 000 (889 000). Affärsidén för bankverksamheten är att erbjuda privatpersoner,
lantbrukare och småföretagare ett komplett
utbud av banktjänster. Erbjudandet ska vara
enkelt och väl anpassat för att ge en god
kvalitet och service till kunderna. Länsförsäkringar Banks uppdrag är att utveckla
och förvalta produkter och koncept samt
vara ett stöd till länsförsäkringsbolagen i

KORT OM 2012

deras försäljning och service till kunderna.
Strategin är att erbjuda länsförsäkringsgruppens kunder attraktiva bank- och försäkringstjänster. Med hela erbjudandet
inom bank och försäkring får kunderna ett
tryggt, personligt och attraktivt engagemang hos Länsförsäkringar. Framgången
bygger på Länsförsäkringars starka varumärke, den lokala förankringen och att länsförsäkringsbolagen är kundägda. Banken
har tillgång till det gemensamma distributionsnätet och de existerande kundrelationerna som finns i länsförsäkringsgruppen
med en kundbas på närmare 3,5 miljoner
kunder. Alla kundkontakterna sker i personliga möten på 130 av de 23 länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via
mobila tjänster, internet och telefon. Även
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings
150 bobutiker förmedlar kundkontakter.

BNP-tillväxt
10

Rörelseresultatet ökade till 556 (385) Mkr till följd av förbättrat
räntenetto och ökade affärsvolymer.
K/I-talet förbättrades till 0,66 (0,71).
Affärsvolymerna ökade med 13 procent till 283 (251) mdr.
Antalet kunder steg med 7 procent till 954 000 (889 000) och
antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade
med 14 procent till 290 000 (255 000).
Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick netto till 91 (48)
Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent.
Sveriges mest nöjda kunder på privatmarknaden inom banktjänster och bolån enligt Svenskt Kvalitetsindex för åttonde
gången på nio år.
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Den svenska ekonomin hade en relativt god
utveckling under året.
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Den svenska husprisutvecklingen var stabil
under 2012.
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De svenska hushållens sparande är högt i förhållande till den disponibla inkomsten.
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ERBJUDANDE OCH
MARKNADSPOSITION

Länsförsäkringar har ett brett utbud av
banktjänster för privatpersoner, lantbruk
och småföretagare. All bankverksamhet
finns i Sverige och kundaffären bedrivs av
de 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolagen runt om i Sverige. Kundrelationerna breddas och erbjudandet stärks med
nya produkter och produktpaketeringar
till privatkunder, lantbrukare och småföretagare. Sparandet är i fokus för att möta
kundernas behov av ett eget sparkapital.
Sparande
Länsförsäkringar vill öka sparandet hos
kunderna och under året förbättrades erbjudandet för ett planerat sparande och placeringsstödet. Lantbrukserbjudandet kompletterades med produkten skogskonto med
fast ränta. Inlåning från allmänheten ökade
med 26 procent till 62 mdr och marknadsandelen stärktes till 4,3 procent under året.
Inlåningen har en stabil fördelning i olika
typer av transaktions- och sparkonton.

Fondutbud
Länsförsäkringar erbjuder idag ett 80-tal
fonder varav 30 är under Länsförsäkringars
eget varumärke. Flera av Länsförsäkringars
fonder har högsta betyg i Morningstars
utvärdering. Ett arbete sker kontinuerligt,
bland annat i utvärderingsprocessen av förvaltarna, för att tillse att förutsättningarna
för en god avkastning kan uppnås.
Under 2012 genomfördes ett antal förändringar i de egna fonderna. Tillväxtmarknadsfonden, Nordamerikafonden och fondandelsfonderna fick nya förvaltare, för att
på sikt nå en bättre avkastning i dessa fonder. Länsförsäkringar Fondförvaltning
arbetar med ansvarsfulla investeringar i
samarbete med analysfirman GES Investment Services när det gäller de egna fonderna. Målsättningen med samarbetet är
att påverka de bolag fonderna investerar i
så att de följer internationella konventioner
och riktlinjer avseende exempelvis miljö
och mänskliga rättigheter.
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Hushålls- och bostadsutlåning
Utlåningen består till 71 procent av
bostadsutlåning till privatpersoner. Bolån
upp till 75 procent av marknadsvärdet vid
lånetillfället erbjuds av Länsförsäkringar
Hypotek och övriga bolån erbjuds av Länsförsäkringar Bank. Bland nya produkter
som lanserades under året märks kreditkortet till privatpersoner. Utlåning till allmän-

Index

80
Fond
Inlåning
Bostadsutlåning
Lantbruksutlåning
Övrig utlåning
Räntenetto, Mkr

Affärsvolymen har vuxit brett inom alla områden med i genomsnitt 12 procent per år de senaste fem åren. Räntenettot har
ökat med i genomsnitt 16 procent per år de senaste fem åren
och med 20 procent under 2012.
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Aktier och strukturerade produkter
Handeln med aktier och övriga värdepapper
är stadigt växande bland kunderna och
antalet depåer ökade under året. Kunderna
erbjuds även strukturerade produkter.

Kundnöjdhet bankkunder privat

250
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Den förvaltade fondvolymen ökade med
5 procent till 70 mdr under året och marknadsandelen stärktes till 3,8 procent. Fonderna erbjuds för direktfondsparande, individuellt Pensionssparande (IPS), investeringssparkonto (ISK), fondförsäkring och
PPM-sparande.
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Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder
på privatmarknaden för åttonde gången på nio år enligt
Svenskt Kvalitetsindex.

heten ökade med 12 procent till 150 mdr
under året och marknadsandelen stärktes
till 4,9 procent.
Lantbrukserbjudande
Länsförsäkringar är fjärde störst inom lantbruksutlåning i Sverige och andelen lantbrukskunder som har både bank och försäkring hos Länsförsäkringar var 98 procent
vid årets slut. Lantbrukserbjudandet är brett
och under året förbättrades paketeringen
och produkten skogskonto med fast ränta
lanserades. Målgruppen är främst familjeägda lantbruk som erbjuds bottenlån för
lantbruks- och skogsfastigheter och andelen bottenlån ökar kontinuerligt. Lantbruksutlåningen ökade med 15 procent till 19,3
mdr och andelen bottenlån för lantbruks
och skogsfastigheter ökade till 86 procent.
Lantbruksinlåningen uppgick till 5,3 mdr
i slutet av året.
Småföretagserbjudande
Erbjudandet till småföretagskunderna utvecklas kontinuerligt utifrån kundernas
behov och volymtillväxten ska ske med
bibehållen låg risk. Inlåningen från småföretag är större än småföretagsutlåningen
och ökade med 55 procent till 7,5 mdr
under året. Företagsutlåningen uppgick
till 1,6 mdr.

tjänster. Ett extra försäkringsskydd vid resa
ingår om resan betalas i förväg med bankkortet. Från 16 års ålder går det att välja till
plustjänster utan kostnad som exempelvis
betalningstjänst och ökade uttagsmöjligheter.

Utlåning
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Bankkort och betalningar
Bankkorten utvecklas kontinuerligt för att
kunderna ska få trygghet och god service i
sina betalningstjänster. En total övergång
av alla bankkort till VISA från Mastercard
genomfördes under året. I slutet av året lanserades Swish för att göra det enklare för
privatkunder att betala via mobiltelefonen.
Tjänsten innebär att betalningar kan skickas
direkt till mottagarens kontonummer via
mobiltelefonens mobilnummer. Antalet
bankkort ökade med 13 procent till 346 000
och antalet egna bankomater ökade till 90.
Betalningsförmedlingens intäkter fortsatte
att öka under året och bankkorttransaktionerna står för den största betalningstransaktionsvolymen. Antalet butikstransaktioner
med bankkort ökade med 23 procent till
69 miljoner och totalt ökade antalet betalningstransaktioner med 15 procent till 149
miljoner. Under året fick även bankkorten
en ny design.
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Ökningen i utlåningsvolym har i genomsnitt varit 18
procent per år de senaste fem åren. Utlåningen består
främst av bolån för det egna boendet och lantbruksutlåning till små familjeägda lantbruk.
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Antalet bankkort och antalet butikstransaktioner ökar
stadigt.

Ungdomserbjudande
Under 2012 lanserades ett förmånligt erbjudande till ungdomar mellan 12 och 17 år.
Erbjudandet är kostnadsfritt och inkluderar
bland annat ungdomskonto med bankkort,
internet- och telefonbank samt mobila

Marknadsandelar hushålls- och
bostadsutlåning, privatmarknad

Marknadsandelar inlåning,
privatmarknad
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Danske Bank
2,7%

Handelsbanken 21,9%
Källa: SCB

Marknadspositionen inom hushålls- och bostadsutlåning till hushåll stärktes under året från 4,6 till
4,9 procent.

SEB 12,2%

Marknadsandelar, fondvolym
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Marknadspositionen inom inlåning från hushåll
stärktes under året från 3,8 till 4,3 procent.

Länsförsäkringar är Sveriges femte största fondaktör
med 3,8 procents marknadsandel.
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med kreditprövningen stresstestas låntagarens och hushållets återberbetalningsförmåga och löpande görs en uppföljning och
kvalitetsgranskning av utlåningsportföljen
och kredittagarnas återbetalningsförmåga.
Modellen för beslutsstöd tillsammans med
länsförsäkringsbolagens kunskap ger goda
förutsättningar för en balanserad och konsekvent kreditgivning och en låneportfölj
med en hög kreditkvalitet.

KREDITKVALITET

All utlåning sker i Sverige och i svenska kronor. Låneportföljen består till största delen
av bostadsutlåning till hushåll och lantbruksutlåning till familjeägda lantbruk. Den har en
mycket god geografisk fördelning i landet
och engagemangen är relativt låga.
Kreditprocessen
Kreditgivningen är främst inriktad på privatpersoners bolån och små familjeägda lantbruk med låg risk. All utlåning sker utifrån
ett kreditregelverk som bankens styrelse
beslutar om och kreditberedningssystemet är
till stor del automatiserat. Länsförsäkringsbolagen har god kunskap om sina kunder
och mycket god lokal marknadskännedom.
I affärsmodellen mellan Länsförsäkringar
Bank och länsförsäkringsbolagen finns
starka incitament för att upprätthålla en
mycket god kreditkvalitet. Bankverksamheten har höga krav på kundurvalet och
kundernas återbetalningsförmåga samt
säkerheternas beskaffenhet. I samband

Utlåning, andel osäkra fordringar
och andel kreditförluster
150

mdr

Främst bolån till det egna boendet
Låneportföljen består uteslutande av krediter i Sverige och till 71 procent av utlåning
till det egna boendet i form av småhus och
bostadsrätter. Bottenlån med inomläge upp
till 75 procent av marknadsvärdet utgör 91
procent av bolånen. Bostadsutlåningens
säkerheter består till 80 procent av villor
och till 20 procent av bostadsrätter. Den
genomsnittliga krediten för varje låntagare
är 1 Mkr och endast 8 procent av låntagarna
har ett engagemang över 3 Mkr. Bostadsutlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade
med 14 procent eller till 101 mdr, varav
4,1 mdr avser flerbostadsfastigheter där
merparten är utlåning till bostadsrättsföreningar. Löpande görs marknadsvärdesanalyser av bolåneportföljen och en marknadsvärdesuppdatering genomförs minst en
gång varje år för samtliga villor, bostadsrätter och fritidshus i bankkoncernen.
Bottenlån till lantbruk
Utlåning till lantbruk uppgår till 13 procent
av låneportföljen. Av lantbruksutlåningen
är 86 procent bottenlån till främst familjeägda lantbruk och övrig utlåning avser
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Leasing, avbetalning och blancolån
Wasa Kredits utlåning, som uppgår till 9
procent av låneportföljen, avser till 47 procent leasing, 39 procent avbetalning och
till 14 procent blancolån till svenska hushåll
och företag. Dessa utlåningsprodukter har
en något högre risk och en högre intjäning.
Företagsutlåning
Företagsutlåningen uppgick till 1,6 mdr vid
årets slut. Den avser till 0,7 mdr industrioch kontorsfastigheter och till 0,9 mdr
rörelsekrediter till småföretag. Småföretagserbjudandet är under fortsatt utveckling
och utlåningstillväxten sker utifrån en låg
risktolerans.
Osäkra fordringar och reserver
Osäkra fordringar och kreditförluster är på
en mycket låg nivå, vilket visar att kreditkvaliteten är fortsatt hög. Osäkra lånefordringar uppgick till 298 Mkr, vilket motsvarar en andel osäkra fordringar om 0,19
procent vid årets slut. Reserverna uppgick
till 325 Mkr och andelen reserver i förhållande till utlåning uppgick till 0,21 procent.
Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick till 91 Mkr varav 67 Mkr avser Wasa
Kredit. Kreditförlustnivån är låg och uppgick till 0,06 procent.

Geograﬁsk fördelning bolån

Övrigt 1%

Mellersta Norrland 4%
Norra Norrland 4%

Västra Sverige 22%

Småland 10%
Norra Mellansverige 10%

Lantbruk 13%

2008

topplån och rörelsekrediter. De familjeägda
lantbruken står för 95 procent av lantbruksutlåningen. Det genomsnittliga engagemanget är lågt och den geografiska fördelningen i landet är god.

Södra Sverige 13%
Bostadsutlåning 71%

Stockholm 15%

Östra
Mellansverige 22%

Utlåning, mdr
Kreditförlustnivå, %
Andel osäkra fordringar, %

Total utlåning ökade med 12 procent till 150
mdr och kreditförlustnivån är fortsatt låg och
uppgick till 0,06 procent.
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Låneportföljen består främst av bostads- och
lantbruksutlåning.

All utlåning sker i Sverige och i svenska kronor.
Bostadsutlåningen har en god geograﬁsk fördelning
i Sverige.

UPPLÅNING
OCH LIKVIDITET

Koncernen finansieras till största delen med
kundinlåning och obligationsupplåning
genom Länsförsäkringar Hypotek.
Mål
Upplåningsverksamhetens mål är att säkerställa att koncernen har en tillräckligt stark
likviditetsposition för att klara perioder med
oro på kapitalmarknaderna då tillgången på
upplåning är begränsad eller till och med
inte möjlig. Bankens likviditetsrisk styrs
och limiteras utifrån vad som definieras
som en överlevnadsperiod, det vill säga hur
länge alla kända kassaflöden kan mötas utan
tillgång till kapitalmarknadsfinansiering.
Finansieringskällor
Banken är en retailbank med en stor bolåneverksamhet och finansiering sker därför
till största delen genom kundinlåning och
upplåning genom säkerställda obligationer,
som har högsta kreditvärderingsbetyg,

Finansieringskällor

Skulder till kreditinstitut 1%

Förlagslån 1%

Certiﬁkat 2%
Eget kapital 4%
Icke säkerställda
obligationer 10%

Aaa/stable från Moody’s och AAA/stable
från Standard & Poor’s. Långfristig icke
säkerställd upplåning och kortfristig certifikatsupplåning sker i Länsförsäkringar
Bank. Banken upprätthåller en sund balans
av säkerställd och icke säkerställd upplåning och all kapitalmarknadsupplåning sker
under ett antal olika upplåningsprogram.
Den enskilt viktigaste finansieringskällan
är den svenska marknaden för säkerställda
obligationer där Länsförsäkringar Hypotek
har ett antal likvida benchmarkobligationer
utestående. Vid årets slut hade Länsförsäkringar Hypotek sex benchmarklån med löptider 2013–2018 utestående. Den svenska
marknaden är en av Europas största och mest
likvida, vilket över tiden säkerställer mycket
god tillgång till långfristig finansiering.
Diversiﬁering
Koncernen har, då alla tillgångar i balansräkningen är i svenska kronor, inget strukturellt behov av finansiering i utländsk
valuta. Banken har emellertid valt att göra
en viss del av den kapitalmarknadsrelaterade upplåningen i de internationella
marknaderna för att diversifiera och
bredda investerarbasen. Under de senaste
åren har upplåning även skett genom utgivning av Euro Benchmark Covered Bonds,
vilket har ökat diversifieringen i upplåningen och stärkt varumärket både på
den svenska och europeiska marknaden.
Därutöver kompletteras den långfristiga
upplåningen med säkerställda obligationer
i primärt norska kronor (NOK) och schweizerfrancs (CHF).

Inlåning
Inlåningens andel av koncernens totala
finansiering fortsatte under året att öka och
uppgick till 33 procent 31 december 2012.
Positionen på inlåningsmarknaden stärktes
främst till följd av den goda volym- och
kundtillväxten i banken. Trenden visar
att inlåningen ökade procentuellt mer än
utlåningen under året, vilket även syns i
nyckeltalet utlåning/ inlåning.
Marknadsutveckling
Den europeiska skuldkrisen fortsatte under
året att prägla de finansiella marknaderna
och bidrog till låga styrräntor i hela västvärlden. Förväntningarna på den globala
och den svenska ekonomiska tillväxten
justerades ned samtidigt som investerarnas
riskvilja påverkades av stödåtgärder från
ECB, Federal Reserve och andra centralbanker. Den finansiella oron och den rela-

Upplåning, programfördelad

Valutafördelad upplåning

ECP 2%

CHF 3%

DCP 3%

Svenska säkerställda
Benchmark 51%

MTCN 7%
Säkerställda
obligationer 49%

Marknadsaktiviteter och
derivathantering
Banken arbetar aktivt med sin utestående
skuld genom att återköpa obligationer med
kortare återstående löptid mot utgivande av
skuld med längre löptid för att hantera och
minimera likviditets- och refinansieringsrisken. De marknadsrisker som uppstår i
utlånings- respektive upplåningsverksamheten hanteras genom derivatinstrument.
Derivatanvändningen ökar flexibiliteten
i upplåningsaktiviteterna, vilket gör att
finansieringen kan ske utifrån marknadsförutsättningarna utan att exponera verksamheten för ränte- och valutarisker.

NOK 1%

EUR 18%

MTN 16%
SEK 78%

Inlåning 33%

EMTCN 21%

Den största ﬁnansieringskällan i koncernen är säkerställda obligationer som motsvarar 49 procent. Inlåningen ökar stadigt och svarade för 33 procent av
koncernens ﬁnansiering.

Programupplåning sker främst med svenska benchmarkobligationer som motsvarar 51 procent. Internationell upplåning med säkerställda obligationer
motsvarar 21 procent.

Programupplåning sker främst på den svenska
marknaden och i svenska kronor.
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tivt sett betydligt stabilare svenska ekonomin bidrog till en stor investerarefterfrågan på svenska obligationer, vilket hade en
positiv inverkan på upplåningskostnaden
för svenska banker. Kreditspreadarna för
såväl säkerställda som icke säkerställda
obligationer minskade successivt under
året. Den svenska marknaden för säkerställda obligationer fungerade mycket väl.
Marknaden för icke säkerställda obligationer var starkare än under de senaste
två åren med goda emissionsvolymer i
Sverige men framförallt på den internationella marknaden.
Upplåningsverksamheten under året
Bankverksamheten hade en god tillgång på
upplåning under hela året. Upplåningen
ökade med 13 procent till 114 mdr. Säkerställda obligationer emitterades med en
volym motsvarande nominellt 28,5 mdr och
emissioner skedde även i CHF och i NOK.
Den återstående genomsnittliga löptiden på
de säkerställda obligationerna uppgick till
2,3 år 31 december 2012. Länsförsäkringar
Bank emitterade under året icke säkerställda obligationer uppgående till nominellt 11,4 mdr. Den återstående genomsnittliga löptiden på koncernens långfristiga
programupplåning uppgick till 2,1 år 31
december 2012. Länsförsäkringar Hypotek
gav under året ut tre nya säkerställda
domestika benchmarklån. Den utestående
volymen på certifikatprogrammen var stabil och i slutet av året uppgick den utestående volymen på det svenska certifikatprogrammet till nominellt 10,1 mdr och till
motsvarande nominellt 1,9 mdr i det internationella certifikatprogrammet (ECP).
Likviditet
En bra hantering av likviditet och finansiering kännetecknas av framförhållning och
en god kontroll. En betryggande likviditetsreserv finns för att säkerställa att tillräcklig
likviditet alltid finns tillgänglig. Förvaltning och placering av reserven sker inom
de fastställda limiter som finns angivna i
finanspolicyn. Likviditetsreserven uppgick
till nominellt 37,5 mdr 31 december 2012.
Likviditetsreserven är placerad i värdepapper med hög kreditkvalitet. Likviditetsreserven bestod till 77 procent av svenska
säkerställda obligationer, till 18 procent
av svenska statsobligationer, till 4 procent
av andra svenska obligationer och till
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1 procent av tyska statspapper. Likviditeten
i placeringarna är hög och samtliga ingående värdepapper i likviditetsreserven är
belåningsbara hos Riksbanken och i förekommande fall i ECB. Genom att utnyttja
likviditetsreserven kan kontrakterade
åtaganden i cirka 1,5 år mötas utan ny upplåning på kapitalmarknaden. Genomsnittlig
Liquidity Coverage Ratio (LCR) uppgick
till i genomsnitt 248 procent under det
fjärde kvartalet 2012.
Rating
Länsförsäkringar Bank har långfristiga kreditbetyg A/stable från Standard & Poor’s
och A2/negative från Moody’s. De kortfristiga kreditbetygen är A–1 från Standard &
Poor’s och P–1 från Moody’s.
Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda
obligationer har oförändrade högsta kreditbetyg, Aaa/stable från Moody’s och AAA/
stable från Standard & Poor’s. Länsförsäkringar Hypotek är därmed en av fyra aktörer på den svenska marknaden för säkerställda obligationer med högsta betyg från
Standard & Poor’s och Moody’s.
Kapitaltäckning
Koncernen tillämpar reglerna om intern
riskklassificering (IRK). Den avancerade
riskklassificeringsmetoden används för
alla hushållsexponeringar och för företagsoch lantbruksexponeringar upp till 5 Mkr.
Grundläggande IRK-metod används för
företags- och lantbruksexponeringar över
5 Mkr. Schablonmetoden används för övriga
exponeringar. Den 31 december 2012 bestod
låneportföljen till 88 procent av retailkrediter enligt den avancerade IRK-metoden.
Kärnprimärkapitalrelationen enligt Basel II
stärktes till 13,1 (11,5) procent. Kapital-

basen stärktes till 7 546 (6 686) Mkr och
kapitaltäckningsgraden enligt Basel II
stärktes till 15,6 (14,0) procent. Primärkapitalet, netto uppgick till 6 612 (5 747) Mkr
och primärkapitalrelationen enligt Basel II
stärktes till 13,7 (12,1) procent.
Risker och riskkontroll
Koncernen och moderbolaget är exponerade mot ett antal risker, som främst består
av kreditrisker, likviditetsrisker och marknadsrisker. Det makroekonomiska läget i
Sverige är avgörande för kreditriskerna då
all utlåning sker i Sverige. Marknadsriskerna är främst ränterisker som begränsas
genom snäva limiter. Verksamheten kännetecknas av en låg riskprofil. Kreditförlusterna är fortsatt låga och verksamhetens
refinansiering fungerade väl under året.

Förfallofördelad programupplåning
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Den genomsnittliga återstående löptiden
uppgick till 2,1 år den 31 december 2012.
Alla volymer är i nominella värden.

RESULTATKOMMENTAR
LÄNSFÖRSÄKRINGAR
BANK

Resultat och lönsamhet
Resultatet före kreditförluster ökade med
49 procent till 647 (434) Mkr och rörelseresultatet ökade med 44 procent till 556 (385)
Mkr, vilket främst förklaras av ett förbättrat
räntenetto. Räntabiliteten på eget kapital
stärktes till 6,3 (4.8) procent.

Avgift till stabilitetsfonden belastade räntenettot med 65 (56) Mkr. Provisionsintäkterna ökade med 4 procent till 984 (948)
Mkr främst till följd av ökade intäkter för
bankkort. Provisionskostnaderna uppgick
till 1 369 (1 364) Mkr. Nettoresultat av
finansiella poster minskade till 5 (10) Mkr.

Intäkter
Totalt ökade rörelseintäkterna med 24 procent eller 362 Mkr till 1 882 (1 520) Mkr
till följd av ett förbättrat räntenetto. Räntenettoökningen om 20 procent eller 343 Mkr
till 2 071 (1 728) Mkr förklaras av ökade
utlånings- och inlåningsvolymer samt förbättrade utlåningsmarginaler. Placeringsmarginalen stärktes till 1,11 (1,07) procent.

Kostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 14 procent
till 1 235 (1 086) Mkr, vilket förklaras av
satsningar inom IT-förvaltningen och ökade
volymbaserade kostnader. K/I-talet före
kreditförluster stärktes till 0,66 (0,71) och
K/I-talet efter kreditförluster stärktes till
0,70 (0,75).

RESULTATRÄKNING
Mkr

Räntenetto
Provisionsnetto
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Kreditförluster
Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick netto till 91 (48) Mkr, vilket motsvarar
en kreditförlustnivå på 0,06 (0,04) procent.
Reserverna uppgick till 325 (284) Mkr,
vilket motsvarar en reserveringsgrad på
oförändrat 0,21 procent. Osäkra fordringar
uppgick till 298 (233) Mkr och andelen
osäkra fordringar uppgick till 0,19 (0,17)
procent.

BALANSRÄKNING
2012

2011

2 071

1 728

–385

–416

196

208

1 882

1 520

Mkr

2012-12-31

2011-12-31

Belåningsbara statsskuldförbindelser

5 222

8 341

Utlåning till kreditinstitut

2 853

1 706

Utlåning till allmänheten

149 942

134 011

32 685

20 628

446

439

TILLGÅNGAR

Personalkostnader

–396

–351

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Övriga administrationskostnader

–737

–652

Immateriella tillgångar

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar
Summa rörelsekostnader
Resultat före kreditförluster

Materiella tillgångar
–102

–83

–1 235

–1 086

647

434

Övriga tillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Kreditförluster, netto

–91

–48

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Rörelseresultat

556

385

Skulder till kreditinstitut

–123

–88

In- och upplåning från allmänheten

433

298

Emitterade värdepapper

Skatt
ÅRETS RESULTAT

Efterställda skulder
Övriga skulder
Eget kapital
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

10

6 002

4 921

197 159

170 056

1 063

2 192

62 396

49 610

114 263

101 279

1 490

1 490

10 775

9 153

7 172

6 332

197 159

170 056
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Marknadsandelar, nyförsäljning

LIV- OCH
PENSIONSFÖRSÄKRING

Övriga 12,8%

Länsförsäkringar 7,2%

Nordea 4,3%
SPP 6,4%

Skandia 17,0%

Alecta 7,3%
Swedbank 7,5%
SEB 8,6%

Folksam 15,4%

AMF Pension 13,5%

Länsförsäkringars totala marknadsandel inom livförsäkring, mätt i nyförsäljning, är 7,2 procent (10,4).

Spararnas bästa
pensionspartner – hela vägen
Länsförsäkringar fokuserar inom liv- och pensionsförsäkring på tjänstepensionsmarknaden och genomför en omfattande satsning på ett starkt fondsortiment. Inom traditionell förvaltning av livförsäkring skapas möjligheter
för en bättre långsiktig avkastning.
Bakgrund
Under de senaste 20 åren har de svenska
pensionssystemen förändrats i grunden.
Ansvaret för pensionen har successivt flyttats över från stat och arbetsgivare till den
enskilde individen. Hur den framtida pensionen kommer att utfalla, beror därmed
på hur väl den enskilde lyckas förvalta sina
pensionsavsättningar. Allt fler upplever
sparandet som komplext och svårt att
överblicka. Lösningar som baserats på
löften om hur stor pensionen ska bli har
inom allt fler områden ersatts av lösningar
som istället baseras på att en viss premie
sätts av varje år. Samtidigt är pensions-
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sparandet viktigare än någonsin, eftersom
gapet mellan lön och allmän pension successivt ökar. Särskilt viktigt är pensionssparandet för småföretagare, som saknar
den avtalspension som anställda på arbetsplatser med kollektivavtal får via anställningen.
Länsförsäkringar genomför en omfattande satsning på tjänstepensionsmarknaden. Grundläggande för satsningen är
att det finns ett starkt ökat behov av att
förbättra pensionen. Länsförsäkringar
ska bistå kunden med individuella råd
hela vägen, för att ett bättre sparande
ska uppnås.

Mäklad affär
Mer än 40 procent av Länsförsäkringars
totala livförsäkringsaffär är mäklad och allt
fler företag väljer att företrädas av försäkringsmäklare. Genom Länsförsäkringar
Mäklarservice når Länsförsäkringar de
kunder som väljer att företrädas av försäkringsmäklare. Den mäklade affären står för
6 624 Mkr av det totala försäljningsvärdet.
Marknaden
Pensionsmarknaden växer fortfarande,
även om tillväxttakten är lägre än tidigare.
Den kollektivavtalade pensionsmarknaden
befinner sig dock i snabb tillväxt. Det finns
även ett generellt ökat behov av egna
kompletteringar vid sidan av den allmänna
pensionen och den pension som erhålls
via anställning.
Vid sidan av de stora upphandlingarna
för kollektivavtalade tjänstepensioner upphandlas affärer via oberoende försäkringsförmedlare. Drivkrafterna bakom detta är
dels att möta konkurrensen från kollektivavtalens lösningar och dels ett konkurrensmedel förmedlare emellan. Den som lyckas
pressa leverantören bäst vinner kundrelationen.
Upphandlingar via kollektivavtal och
via förmedlare sätter press på priser och
villkor, vilket i sin tur leder till sjunkande
marginaler per produkt. Intäkterna på en
avtalsförsäkring inom ITP-området har till
exempel sjunkit med två tredjedelar efter
den senaste upphandlingen. Även i kom-

KORT OM 2012

Omfattande satsningar på tjänstepensionsmarknaden och på att
förstärka fondförsäkringserbjudandet påverkade resultatet 2012.
Försäkringskapitalet inom fondförsäkring ökade med 21 procent
till 62,8 mdr.
mande upphandlingar kommer krav på
sänkta avgifter att ställas samt en ökad tydlighet kring hur avgifterna belastar sparandet och påverkar sparandets utveckling.
Länsförsäkringar fokuserar inom livoch pensionsförsäkringsområdet på tjänstepension och erbjuder förvaltning med
garanti respektive fondförvaltning. Kunder
som fram till och med oktober 2011 sparade
i traditionell förvaltning kan fortsätta med
det, men det sker ingen nyförsäljning.
Länsförsäkringars marknadsandel inom
tjänstepension är 10,9 procent, inom avtalspension 4,1 procent och inom privatpension
10,4 procent.

Länsförsäkringar Fondliv behåller sin position som det tredje
största fondförsäkringsbolaget på den svenska marknaden.
Totalavkastningen för traditionell livförsäkring uppgick till
6,1 (6,5) procent.
Solvensgraden inom traditionell livförsäkring stärktes och uppgick
till 113 procent, en ökning med 2 procentenheter.
Konsolideringen inom traditionell livförsäkring förbättrades
till följd av positiv kapitalavkastning och uppgick till
111 (109) procent.

Tjänstepensionsmarknad, marknadsandel nyförsäljning, exkl avtal

Tjänstepensionsmarknad,
marknadsandel nyförsäljning, totalt

Privat pensionsmarknad,
marknadsandel nyförsäljning

Movestic 4,8%

SPP 7,7%

SEB 5,9%

Länsförsäkringar 10,9%

Länsförsäkringar 8,2%

Swedbank 5,3%
SEB 8,1%
AMF Pension
5,3%

Länsförsäkringar 10,4%

Skandia 9,0%

Skandia 26,0%

AMF Pension
17,4%

Alecta 9,5%

Swedbank
11,1%

Folksam 25,0%

Alecta 8,6%
SEB 10,7%

SPP 12,2%

Länsförsäkringar är det tredje största bolaget på
delmarknaden tjänstepension, exklusive avtalspensioner, efter Skandia och SPP.

Folksam 12,1%

Skandia 16,7%

På tjänstepensionsmarknaden totalt är
Länsförsäkringar det femte största bolaget.

Handelsbankkoncernen 11,9%

Nordea 17,2%

På delmarknaden privat pension är Länsförsäkringar landets femte största livförsäkringsbolag
med en marknadsandel på 10,4 (14,1) procent.
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FONDFÖRSÄKRING

Storsatsning på
fondförsäkring ger resultat
Den omfattande satsningen på fondförsäkring och på tjänstepensionsmarknaden gav resultat under året. Försäkringskapitalet ökade under året med
10,7 mdr till nästan 63 mdr.
Marknad
Nyförsäljningen på livförsäkringsmarknaden har minskat kraftigt under året.
Orsaken är att Investeringssparkonto,
ISK, infördes vid årsskiftet som ett alternativ
till kapitalförsäkringar och detta har påverkat många fondförsäkringsbolag som varit
aktiva på marknaden för kapitalplaceringar.
Länsförsäkringar, med fokus på tjänstepensioner, har endast påverkats marginellt
av den stora förskjutningen från kapitalförsäkring till ISK. Marknadsandelen för
fondförsäkringar mätt i försäljningsvärde
ökade till 11,5 (11,0) procent och inom delmarknaden för ej kollektivavtalad tjänstepension uppgick marknadsandelen till 17,2
(18,7) procent. En mycket stor del av nyförsäljningen inom Länsförsäkringars livförsäkringsaffär avser pensionslösningar till
företag som inte har kollektivavtal, en
marknad där behovet av individuell rådgivning är stort. Med utgångspunkt i kundens
behov erbjuds en lösning som kan bestå av
dels pensionssparande och dels av olika
försäkringslösningar för att skapa ekonomisk trygghet. Länsförsäkringar har fortsatt
mycket hög kundnöjdhet inom tjänstepension för företagskunder enligt Svenskt
Kvalitetsindex.
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Affärsvolymer
Försäkringskapitalet ökade med 10,7 mdr
och uppgick till 62,8 mdr. Förbättringen
förklaras främst av ökat premie- och kapitalinflöde från nya kunder och en positiv
värdeutveckling på försäkringskapitalet.
Den totala premieinkomsten ökade till
8 714 (6 518) Mkr. Produktområdet tjänstepension svarade för 80 procent, avtalspension stod för 6 procent och kapitalförsäkring för 6 procent av inbetald premie.
Inom delmarknaden ej kollektivavtalad
tjänstepension uppgick försäljningen till
7 252 (7 488) Mkr. Länsförsäkringar säljer
sina fondförsäkringslösningar både via egen
säljkår (inklusive franchisetagare) och försäkringsförmedlare. De egna säljkanalerna
har haft en positiv utveckling jämfört med
föregående år och ökat med 18 procent.
Fondförvaltning
Länsförsäkringars fondutbud består av 30
fonder med eget varumärke och cirka 45
externa fonder. Fonderna med eget varumärke finns inom Länsförsäkringars eget
fondbolag och förvaltas av utvalda externa
förvaltare. Tillsammans med de externa
fonderna som valts för att de presterat bra
jämfört med liknande fonder på marknaden, erbjuds spararna ett utbud med både

bredd och djup. Fondförvaltning är numera
Länsförsäkringars förstahandsalternativ
och sedan den traditionella förvaltningen
stängdes för nyteckning har erbjudandet
kompletterats med fonder som har liknande
inriktning och risknivå som den inom traditionell förvaltning. I februari tillkom tre nya
fonder som kan användas som byggstenar
för att skapa ett motsvarande förvaltningsalternativ. Dessa fonder är Standard Life
GARS, Lynx Dynamic och Enter Return.
Under april lanserades fonderna GAM Star
China, JP Morgan Brazil, JP Morgan US
Small och Cap Growth Enter Sverige och
i november adderades fonden JP Morgan
Africa. Dessa fem fonder fyller antingen
kategorier som saknades i Länsförsäkringars fondutbud eller så kompletterar de sortimentet för att ge fler valmöjligheter inom
en kategori. Fondernas utveckling var
generellt sett bra under 2012 och mer än
hälften av fonderna steg med över 10 procent. Bäst gick det för aktiefonder som placerar i Sverige, Europa och på tillväxtmarknader. Bland räntefonderna gynnades särskilt de fonder som har tonvikt på krediter
och bostadsobligationer.
Garantiförvaltning
Garantiförvaltning är Länsförsäkringars
alternativ till nya kunder som efterfrågar en
garanti i sitt sparande och som har ett behov
av att veta den lägsta nivån på sina framtida
utbetalningar. Garantin innebär att kunden
är garanterad att få tillbaka de inbetalningar
som gått till sparandet med möjlighet till
ytterligare avkastning om kunden sparar i
minst 10 år. Tillgångarna i garantiförvaltningen fördelas mellan aktie- och ränteplaceringar där räntedelen alltid ska vara minst
40 procent och aktiedelen kan gå ner till
noll. Förvaltningen sköts av kapitalförvaltningsenheten på Länsförsäkringar AB.
Avkastningen från starten den 15 februari
fram till årsskiftet blev 2,5 procent. Räntedelen bestod under året av Länsförsäkringar
Obligationsfond och Länsförsäkringar Penningmarknadsfond och avkastningen gynnades av dessa fonders stora innehav i
bostadsobligationer. Inom aktiedelen lämnade innehavet i Länsförsäkringar USA
Indexfond ett stabilt positivt bidrag under
året. Den del som låg i Länsförsäkringar
Tillväxtmarknadsfond bidrog starkt till
avkastningen mot slutet året.

Risker och riskhantering
Länsförsäkringar Fondliv bedriver fondoch livförsäkringsrörelse och erbjuder sparande i fondförsäkring och i garantiförvaltning. Fondförsäkring innebär att kunden
själv väljer placeringsinriktning och risknivå och därmed själv äger de risker som
placeringsvalet medför. Ett av de viktigaste
målen för Länsförsäkringar Fondliv är att
säkerställa att bolaget erbjuder fonder som
levererar en så god avkastning som möjligt.
Garantiförvaltning innebär att kunden
har en garanterad del i sitt sparande och att
bolaget ansvarar för placeringsinriktningen
med mål att ge en rimlig avkastning med en
kontrollerad risknivå. Bolaget ansvarar
också för övriga risker i verksamheten och
styrningen av risktagandet är en integrerad
del i verksamhetsstyrningen.

RESULTATKOMMENTAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR FONDLIV
Resultatet för Fondliv uppgick till 128
(297) Mkr. Resultatförsämringen jämfört
med föregående år förklaras främst av
ökade driftskostnader samt en positiv
engångseffekt av att en tidigare reserverad skatt om 118 Mkr löstes upp 2011. De
ökade driftskostnaderna är till stor del av
engångskaraktär för att utveckla liv- och
pensionsförsäkringserbjudandet men
innefattar även ökade kostnader för regelverksanpassningar. Större delen av Fondlivs premieflöden redovisas via balansräkningen. Premieinkomsten i resultaträkningen uppgick till 20 (20) Mkr. Som

premieinkomst redovisas den del av premierna som innehåller en väsentlig försäkringsrisk. Avgifter från den finansiella
komponenten i avtalen redovisas som
avgifter från finansiella avtal. Avgifterna
har ökat med 9 procent jämfört med föregående år och uppgick till 431 (397) Mkr
och förvaltningsersättningarna har ökat
med 11 procent jämfört med föregående
år och uppgick till 426 (385) Mkr.
Ökningen förklaras av årets ökade fondvärden som beror på ökade premier och
positiv avkastning. Driftskostnaderna
uppgick till 731 (602) Mkr.

RESULTATRÄKNING
Mkr

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring

2012

2011

19

18

431

397

Kapitalavkastning netto

4 744

–6 148

Försäkringsersättningar

–19

–10

–4 542

6 383

–731

–602

Avgifter från ﬁnansiella avtal

Förändring i försäkringstekniska avsättningar
Driftskostnader
Andra tekniska intäkter och kostnader

431

381

Försäkringsrörelsens tekniska resultat

337

419

Icke-tekniska kostnader
Resultat före skatt
Skatt
PERIODENS RESULTAT

–4

–8

333

411

–205

–114

128

297

BALANSRÄKNING
Mkr

2012-12-31

2011-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Andra ﬁnansiella placeringstillgångar
Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar
Fordringar
Andra tillgångar

22

–

598

52

62 384

52 165

4

4

1 462

833

17

107

1 019

929

65 505

54 090

1 835

1 420

58

57

Försäkringstekniska avsättningar garantiförvaltning

369

–

Försäkringstekniska avsättningar våb

190

–

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Försäkringstekniska avsättningar

Fondförsäkringsåtaganden för vilka
försäkringstagaren bär risken

62 390

52 168

Avsättning för skatt

0

29

Depåer från återförsäkrare

4

4

646

410

Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

15

2

65 505

54 090
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TRADITIONELL
LIVFÖRSÄKRING

Förutsättningar skapas för
bättre långsiktig avkastning
Under 2012 fullföljde Länsförsäkringar Liv de åtgärder för att reducera
riskerna som inleddes året innan. Nu läggs grunden för att skapa rätt
förutsättningar för en långsiktigt bättre avkastning.
Finansiell situation
Oron på de finansiella marknaderna har
fortsatt under 2012 och skuldkrisen i
Europa har varit i fokus. Marknadsräntan
som under 2011 påverkade resultatet negativt föll något under 2012, men resultatpåverkan var relativt sett liten. Utvecklingen
av långa marknadsräntor påverkar resultatet i livförsäkringsbolag genom att skulden
till försäkringstagarna diskonteras med
marknadsräntan, en fallande ränta innebär
därför att skulden ökar. Under 2012 har fallande räntor matchats mot en positiv kapitalavkastning i Länsförsäkringar Liv. Detta
har varit en medveten strategi där placeringsportföljen tidigt matchades mot skulden för att på så vis minska risken vid fallande räntor. Strategin har varit framgångsrik och gett de resultat som förväntats utifrån de räntenivåer som gällt under 2012.
Nyckeltal i traditionell förvaltning
Solvensgraden är ett mått som visar värdet
av bolagets totala tillgångar jämfört med
de garanterade åtagandena till kunderna.
Eftersom solvens är ett av bolagets viktigaste finansiella restriktioner blir solvensgraden vid lägre nivåer ett mått på den långsiktiga återbetalningspotentialen. Måttet
speglar en situation där hela det garanterade
kapitalet betalas ut på en dag. Länsförsäkringar Liv har under 2012 arbetat aktivt med

36

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2012

att stärka solvensen och med att minska
risken för att solvensen faller. Dagens placeringsportfölj i Länsförsäkringar Liv, där
90 procent utgörs av räntebärande placeringar, bedöms innehålla för lite högavkastande placeringar för att över tid generera
en god avkastning. Därför kommer bolaget
fortsatt att prioritera stärkta nyckeltal.
Per den 31 december 2012 uppgick solvensgraden till 113 (111) procent. Kapitalbasen, solvensöverskottet, uppgick samtidigt till 14 mdr, en förstärkning med 27 procent under året. Samtidigt uppgick kapitalkravet till 4,5 mdr, vilket ger en solvenskvot på 3,1 (2,4). Förstärkningen av kapitalbasen beror på bolagets positiva resultat
under 2012 som minskats med utbetalat
överskott.
Konsolideringsgraden uppgick per den
31 december till 111 (109) procent. Måttet
beskriver marknadsvärdet på bolagets tillgångar i relation till de garanterade åtagandena och den preliminärt fördelade återbäringen. Skuldtäckningsgraden uppgick för
privatpensioner till 112 (107) procent och
för tjänstepensioner till 112 (107) procent.
Traditionell förvaltning
Placeringarna sker normalt i räntebärande
värdepapper och aktier samt fastigheter och
alternativa investeringar. Under 2012 har
arbetet med att trygga spararnas pengar

fortsatt. Länsförsäkringar Liv har fortsatt
arbetet med att minska riskerna i placeringsportföljen. Andelen aktier, fastigheter
samt alternativa investeringar har successivt minskats till fördel för långfristiga
räntebärande placeringar med längre duration. Per den 31 december 2012 var fördelningen i portföljen 2 procent aktier, 92 procent räntebärande värdepapper, 2 procent
fastigheter och 4 procent alternativa investeringar. Avkastningen under 2012 var för
de olika tillgångsslagen: Aktier 1,4 (–7,6)
procent, räntebärande värdepapper 6,2
(11,2) procent, fastigheter 5,1 (5,7) procent
och alternativa investeringar 14,2 (0,5) procent. Försäkringskapitalet i traditionell förvaltning ska på sikt växa minst i nivå med
garanterad ränta. Därutöver kan kunden få
återbäring om totalavkastningen är bra över
tid. Långsiktigt finns en direkt koppling
mellan bra totalavkastning och förmåga att
ge kunderna hög återbäringsränta. Sedan
Länsförsäkringar startade med traditionell
livförsäkringsverksamhet 1985 har den
genomsnittliga återbäringsräntan varit 8,3
procent. Under 2012 har återbäringsräntan
varit 0 procent, en försiktig strategi i syfte
att säkerställa konsolideringen och framtida
återbäring. Konsolideringen har under 2012
förbättrats tack vare en god kapitalavkastning. Kapitalavkastningen uppgick per den
31 december 2012 till 6,1 procent.
Nya Världen-förvaltning
I förvaltningsformen Nya Världen förvaltas
spararnas pengar i aktier och räntebärande
placeringar. Normalt placeras 70 procent av
kapitalet i aktier och resterande del i räntebärande. I Nya Världen har spararna en
garanti att efter fem år eller vid dödsfall få
tillbaka insatta pengar efter avdrag för
avgifter och skatt. Avkastningen i Nya

Världen var 12,2 (–3,8) procent under
2012. Marknadsvärdet i Nya Världen uppgick till 13 mdr. Under 2012 har nyteckning
av försäkringar med Nya Världenförvaltning stoppats.
Risker och riskhantering
Ett av de viktigaste målen för Länsförsäkringar Liv är att säkerställa att bolaget med
marginal kan infria sina garanterade åtaganden till kunderna. Styrningen av risktagandet är därför en integrerad del i verksamhetsstyrningen och har som mål att nå
en betryggande avvägning mellan förutsättningar för avkastning och risknivå.
Under 2012 har oron på de finansiella
marknaderna varit fortsatt stor med historiskt låga räntor i Sverige. Tack vare att
Länsförsäkringar Liv redan 2011 vidtog
åtgärder för att anpassa risknivån i bolaget
till den nya omvärldssituationen har bolaget
haft en stabil solvensgrad under hela 2012,
trots fortsatta variationer i räntan. Under
2012 har Länsförsäkringar Liv fullföljt de
åtgärder för riskreduktion som inleddes
under 2011 och riskerna i placeringsportföljen har minskats ytterligare bland annat
genom längre durationer i ränteplaceringarna samt minskad exponering mot fastigheter och aktier.

RESULTATKOMMENTAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIV
Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick
till 4 872 (–13 063) Mkr. Det positiva
resultatet berodde på en positiv kapitalavkastning och minskade försäkringstekniska reserver. Den sammanlagda premieinkomsten i Länsförsäkringar Liv (koncernen) uppgick till 4 319 (6 514) Mkr, en
minskning med 34 procent. Minskningen
berodde på att nyförsäljning av försäkringar i Länsförsäkringar Liv i allt väsentligt
har stoppats. Det innebär dock att premier
fortsatt betalas in för pågående försäkringar men att inga nya försäkringar tillkommer. Försäkringar i riskaffären har nytecknats under 2012. Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 7 491 (5 432) Mkr.

Kapitalavkastningen netto uppgick till
7 659 (4 530) Mkr och påverkades positivt av en hög andel ränteplaceringar med
långa löptider. Räntebärande placeringar
i form av företagskrediter och bostadsobligationer har avkastat bra under hela
året och varit bidragande till totalavkastning. Även avkastningen på alternativa
investeringar har bidragit trots att andelen
i portföljen varit låg. Placeringstillgångarna enligt balansräkningen har under året
ökat till 126 528 (117 923) Mkr, där placeringstillgångarna i den traditionella
förvaltningen till största delen utgjorts av
långfristiga räntebärande placeringar.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIV, KONCERNEN
Nyckeltal, Mkr

Premieinkomst enligt Svensk Försäkrings deﬁnition R12
Balansomslutning

2012

2011

4 319

13 048

135 036

129 003

RESULTATRÄKNING
Mkr

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring

2012

2011

4 319

6 514

Kapitalavkastning netto

7 659

4 530

Försäkringsersättningar

–7 491

–5 432

Övriga tekniska intäkter och kostnader
Förändring i försäkringstekniska avsättningar
Driftskostnader
Försäkringsrörelsens tekniska resultat
Icke-tekniska kostnader
Resultat före skatt
Skatt
PERIODENS RESULTAT

–

322

1 372

–16 698

–412

–1 462

5 447

–12 226

–460

–731

4 987

–12 957

–115

–106

4 872

–13 063

2012-12-31

2011-12-31

BALANSRÄKNING
Mkr

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar
Placeringstillgångar
Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

–

12

121 964

113 920

4 564

4 003

609

597

Fordringar

2 370

1 495

Andra tillgångar

3 997

7 286

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 578

1 691

135 083

129 003

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Aktiekapital
Fonder samt periodens resultat
Försäkringstekniska avsättningar
Avsättningar för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär placeringsrisken

8

8

13 824

10 843

104 942

106 913

4 564

4 003

Avsättningar för andra risker och kostnader

176

178

Depåer från återförsäkrare

609

597

10 542

5 745

Skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

418

716

135 083

129 003
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Riskkontroll målet för
modern förvaltningsmodell
Förvaltningsmodell med fokus på risk
Målet för förvaltningen är att skapa en god
avkastning på försäkringstagarnas pengar
utifrån acceptabel risknivå. Länsförsäkringar Liv arbetar därför kontinuerligt med
utvecklingen av sin modell för att säkerställa en god förvaltning. Detta gäller såväl
val av placeringstillgångar som metodik
och arbetssätt. Portföljkonstruktionen avseende marknadsexponering fokuserar på att
dynamiskt välja vilken tillgångsfördelning
som önskas i portföljerna efter riskutrymme.
Principen om en god riskkontroll för
marknadsrisker gäller hela balansräkningen. Tryggandet av aktuella nyckeltal

får hela tiden vägas mot möjligheten att ta
risk i förvaltningen. Det här har på kort sikt
påverkat möjligheterna för Länsförsäkringar Liv att investera i tillgångar som inte
är kortsiktigt omsättningsbara, så kallade
alternativa investeringar. Placeringsverk-

samheten har under året fått anpassa risknivån till balansräkningens förutsättningar.
Det har inneburit försäljningar av onoterade
aktier och fastigheter. Försäljningarna har i
allt väsentligt skett till upptagna marknadsvärden och har inte påverkat avkastningen.

PLACERINGSTILLGÅNGAR I TRADITIONELL FÖRVALTNING
Marknadsvärde
2012-01-01, Mkr

Andel av
portföljen, %

Marknadsvärde
2012-12-31, Mkr

Andel av
portföljen, %

Totalavkastning, %

Räntebärande

87 681

80,7

101 761

92,9

6,2

Aktier

10 468

9,6

1 829

1,7

1,4

4 004

3,7

3 884

3,5

14,2

Alternativa investeringar
Fastigheter
Totalt
1)

6 496

6,0

2 016

1,8

5,1

108 649

100

109 490

100

6,1

Bidrag till totalavkastningen.

Totalavkastning på placeringstillgångar

Avkastning och återbäring
10

Länsförsäkringar Liv

%

8

AMF Pension

6

Skandia Liv

4

Folksam Traditionell

2

SEB Trygg Liv Nya Tjänstepension

0

SEB Trygg Liv Nya Övrig pension

–2

SPP, förmånsbestämda
SPP, premiebestämda
2

4

6

Länsförsäkringar Liv har en totalavkastning på 6,1 procent för 2012 med en hög andel
räntebärande placeringar med långa löptider och en låg andel aktier.

8

2009

2010

2011

2012

Totalavkastning
Genomsnittlig återbäringsränta
sedan 1985

%
0

2008

10

Totalavkastningen i den traditionella förvaltningen varierar mellan åren. En hög genomsnittlig avkastning ger möjlighet till en hög återbäringsränta. Sedan 1985 har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 8,3 procent.

Solvens och konsolidering
i traditionell livförsäkring
150

%

140
130
120
110
100

2008

2009

2010

2011

2012

Solvens
Konsolidering

Solvensen påverkas av fallande marknadsräntor. Konsolideringen påverkas däremot inte
av ränteförändringar. En bibehållen konsolidering förutsätter kapitalavkastning och återbäringsränta i balans.
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FASTIGHETSFÖRMEDLING

Heltäckande fastighetsförmedling
på frammarsch
Länsförsäkringsbolagen kan genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
erbjuda en helhet för en trygg bostadsaffär; fastighetsförmedling, bank och
försäkring samlat på ett ställe. Fastighetsförmedlingen är ett viktigt kundmöte även för försäljning av bolån och försäkring.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har
150 bobutiker runt om i landet, varav sju
öppnade under 2012. Den starka tillväxten
har fört upp Länsförsäkringar Fastighetsförmedling till positionen som landets
tredje största aktör med en marknadsandel
på 8,7 procent. Fastighetsförmedlingen är
en integrerad del av det lokala länsförsäkringsbolagets helhetserbjudande. Målet är
alltid att bidra till mer än bara förmedling
och försäljning av bostäder. Verksamheten
bedrivs i franchiseform där länsförsäkringsbolaget är franchisegivare för den

lokala bobutiken. Det här innebär även att
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
skiljer sig från rikstäckande fastighetsmäklarkedjor genom att alltid vara lokalt förankrat. Under perioden december 2011 till
december 2012 såldes 4 960 villor, 7 490
bostadsrätter och 784 fritidshus. Värdet
på försäljningarna uppgick till 20,2 mdr.
Försäljningen av villor och fritidshus resulterade under perioden i bottenlån i Länsförsäkringars bolåneinstitut på 1,9 mdr
fördelat på 1 323 affärer.

Sålda villor och fritidshus med lån
placerade i Länsförsäkringar Hypotek

Sålda bostäder1), Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling

2 000

Mkr

Antal

1 500

1 200

1 000

15

Tusental

25

400

2009

2010

2011

2012

0

Försäljning av villor och fritidshus har resulterat i
bottenlån på 1,9 mdr i Länsförsäkringar Hypotek.

20

9

15

6

10

3

5

Bjurfors 2,3%

0

0

Husman &
Hagberg 2,7%

2008

2009

2010

2011

2012

Antal sålda bostäder, tusental
Totalt värde, mdr

Tillväxttakten det senaste året är cirka 2 200
sålda enheter till 13 200 sålda enheter, en
ökning med 20 procent.
1) Villor,
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Övr mäklare
och privat 32,5%

12

Lånesumma Mkr
Antal lån

40

mdr

800

500
0

1 600

Marknadsandelar 2012

fritidshus och bostadsrätter

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 8,7%

ERA 1,8%
Mäklarringen
1,9%

Skandiamäklarna 4,2%

Fastighetsbyrån
23,9%

Svensk
Fastighetsförmedling 16,6%
Mäklarhuset 5,4%

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är landets
tredje största mäklargrupp mätt i sålda villor och
fritidshus. Till detta kommer bostadsrätter som ej
syns i branschstatistiken.

Antal sålda villor och fritidshus 2012
Övr mäklare
och privat 22 479

Värdet av försäljningar, villor och fritidshus 2012

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 10 915

ERA 1 270
Mäklarringen
1 522

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Fastighetsbyrån

Skandiamäklarna

21 315

Mäklarhuset

Svensk
Fastighetsförmedling 15 702

Husman & Hagberg

Bjurfors 1 781
Husman &
Hagberg 2 744
Skandiamäklarna
3 514

Fastighetsbyrån
Svensk Fastighetsförmedling

Mäklarhuset 5 744

Bjurfors
Mäklarringen
ERA
0

Diagrammet visar hur många villor och fritidshus som
respektive mäklare sålt enligt statistik från inskrivningsmyndigheten, det vill säga registrerade lagfarter.

5

10

15

20

25

mdr

Försäljningsvärdet av villor och fritidshus uppgick för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
till 9,7 mdr. Bostadsrätter ingår inte i diagrammet och inklusive dessa var värdet på försäljningarna totalt 20 mdr.
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På följande sidor presenteras först länsförsäkringsgruppens samlade resultat inom sakförsäkring.
Därefter redovisas nyckeltal för vart och ett av de
23 länsförsäkringsbolagen.
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Länsförsäkringsgruppen 2012

284

558

378

380

420

994

437

618

844

1 580

22

31

10

19

12

30

13

24

16

61

13

–220

–414

–294

–293

–298

–772

–325

–446

–624

–1 217

–359

–64

–101

–80

–81

–96

–152

–82

–132

–159

–384

–93

–

–9

–

–

–

–

3

–

–

–

–

21

65

14

25

38

100

46

63

77

39

16

–

–41

–

–

–

–137

–

–1

–77

–

–

21

24

14

25

38

–37

46

62

0

39

16

Total kapitalavkastning

102

195

88

59

52

279

74

104

232

213

141

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen

–22

–31

–10

–19

–12

–30

–16

–24

–16

–61

–13

Övriga intäkter/kostnader

–10

–12

–19

–20

–12

–11

–12

–11

–33

–92

–16

92

176

73

44

66

201

92

131

183

100

129

509

Kapitalavkastning överförd från ﬁnansrörelsen
Försäkringsersättningar
Driftskostnader
Övriga intäkter/kostnader
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
före återbäring och rabatter
Återbäring och rabatter
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Rörelseresultat

455

Balansräkning 2012-12-31

TILLGÅNGAR
Placeringstillgångar
Aktier i Länsförsäkringar AB

193

514

347

435

489

910

307

656

760

1 281

Övriga aktier och andelar

287

1 045

431

259

33

1 991

240

472

1 172

765

904

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

360

816

348

429

711

1 377

362

841

510

1 670

534

Övriga placeringstillgångar

–2

175

99

21

5

133

228

23

577

1

10

Summa placeringstillgångar

838

2 549

1 225

1 144

1 238

4 411

1 137

1 992

3 019

3 717

1 957

Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar

140

210

177

265

106

363

149

277

146

216

180

Fordringar och andra tillgångar

110

234

178

162

204

391

162

288

309

572

153

Kassa och bank

49

153

291

57

79

128

540

47

549

59

63

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

35

26

17

13

29

14

25

28

45

14

1 150

3 181

1 897

1 645

1 639

5 321

2 002

2 628

4 051

4 609

2 367

373

1 158

869

564

363

2 480

864

987

1 810

358

1 060

–

627

–

–

358

–

–

–

–

1 196

–

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven
återförsäkring)

614

1 134

787

917

763

2 218

844

1 241

1 508

2 576

993

Andra avsättningar och skulder

116

183

189

147

143

509

226

307

616

298

295

Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

46

80

52

17

11

115

68

94

117

181

19

1 150

3 181

1 897

1 645

1 639

5 321

2 002

2 628

4 051

4 609

2 367

Konsolideringskapital

448

1 866

1 015

626

771

2 866

1 024

1 190

2 186

1 716

1 261

Konsolideringsgrad

158

327

269

163

182

284

230

190

251

107

272

Summa eget kapital och skulder

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en
koncern, utan en samverkan mellan 23 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsgruppens resultat inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 23
länsförsäkringsbolagen och den gemensamt ägda Länsförsäkringar ABkoncernen, exklusive liv- och bankkoncernerna. För att uppnå korrekta
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värden för Länsförsäkringar totalt har mellanhavanden mellan Länsförsäkringar AB-koncernen och länsförsäkringsbolagen eliminerats.
Värdet och värdeförändringar av Länsförsäkringar AB-aktien och förlagslån samt Länsförsäkringar AB-koncernens skulder till och fordringar på
länsförsäkringsbolagen har eliminerats.
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1 151

543

1 084

892

168

787

527

373

599

251

394

1 625

4 022

19 363

22

14

16

38

7

12

25

9

22

9

8

54

169

657

19 363
657

–873

–409

–740

–651

–124

–578

–403

–267

–462

–175

–290

–1 391

–2 923

–14 549

–14 549

–259

–98

–229

–176

–34

–133

–98

–73

–94

–57

–79

–264

–1 014

–4 033

–4 033

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

2

2

42

50

132

103

16

88

51

42

66

28

33

23

261

1 439

1 439

–

–

–130

–22

–

–27

–

–1

–51

–

–

6

–

–481

–481

42

50

2

81

16

61

51

41

15

28

33

29

261

958

958

294

66

226

221

37

211

122

66

151

51

115

439

268

3 282

3 282

–22

–14

–16

–38

–7

–12

–25

–9

–22

–9

–8

–54

–204

–691

–691

–24

–16

–7

–36

6

–35

–41

–1

–18

–13

–14

–31

–57

–536

17

290

86

205

228

53

225

107

99

126

57

126

383

268

3 013

3 566

880

418

1 018

898

118

734

499

316

465

189

491

1 334

–

–

–

2 111

320

1 872

2 065

349

937

821

494

830

337

620

2 321

12 936

33 613

21 958

1 201

558

1 286

785

179

805

602

385

615

475

591

1 346

11 530

28 316

61 455

26

131

846

49

40

624

340

122

403

68

218

274

2 537

6 947

8 822

4 218

1 427

5 022

3 798

686

3 100

2 262

1 317

2 312

1 071

1 920

5 275

27 003

68 876

92 235

241

164

291

247

97

262

444

135

170

100

210

672

6 728

6 728

6 731

389

186

453

407

66

271

179

122

240

102

130

555

899

6 047

230 673

88

71

81

148

183

335

17

92

118

20

62

503

1 453

5 185

8 160

39

15

49

6

17

20

21

17

22

5

16

57

413

953

4 488

4 974

1 864

5 895

4 606

1 049

3 988

2 923

1 683

2 863

1 297

2 338

7 062

36 495

87 788

342 287

2 115

557

2 721

2 334

532

1 663

1 208

733

1 359

572

1 140

2 601

13 071

29 338

30 179

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 177

1 035

2 106

1 738

400

1 646

1 311

725

1 095

523

873

3 390

20 149

44 787

107 425

631

184

1 027

412

113

649

282

218

393

186

311

1 009

3 258

12 275

203 295

52

87

41

121

4

30

123

7

16

16

13

61

17

1 388

1 388

4 974

1 864

5 895

4 606

1 049

3 988

2 923

1 683

2 863

1 297

2 338

7 062

36 495

87 788

342 287

2 515

695

3 248

2 668

602

1 953

1 439

889

1 607

696

1 360

3 243

13 612

35 737

36 681

216

126

294

292

355

242

273

233

263

273

343

195

337

182

–

De 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen
tillämpar godkända internationella redovisningsstandarder (IFRS).
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR
NORRBOTTEN

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
VÄSTERBOTTEN

Vd Kjell Lindfors
Styrelseordförande Mats Fabricius

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
JÄMTLAND

Vd Göran Spetz
Styrelseordförande Conny Sandström

Nyckeltal

2012

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

Vd Pia Sandvik Wiklund
Styrelseordförande Tomas Eriksson

2012

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2012

2011

92

–128

217

–115

73

–73

Balansomslutning, Mkr

1 150

1 053

Balansomslutning, Mkr

3 181

2 956

Balansomslutning, Mkr

1 897

1 807

Konsolideringsgrad, %

158

126

Konsolideringsgrad, %

327

310

Konsolideringsgrad, %

269

247

71

78

Antal anställda

159

160

Antal anställda

107

111

Inlåning, Mkr

632

499

Inlåning, Mkr

2 606

2 055

Inlåning, Mkr

1 241

998

Utlåning, Mkr

291

270

Utlåning, Mkr

1 138

1 098

Utlåning, Mkr

969

924

1 279

1 114

Bostadsutlåning, Mkr

3 326

2 845

Bostadsutlåning, Mkr

1 974

1 805

57

43

388

216

7 900

7 300

23 800

21 500

122

144

246

278

1 954

1 932

3 833

3 758

19 300

19 900

34 700

36 100

284

277

Premieintäkt, Mkr

558

530

–23

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

Antal anställda
Bank

Bank

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

Antal kunder
Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

21

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

Återbäring och rabatter, Mkr
100

118

14

–9

57 800

57 400

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %
Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder
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Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

81

62

13 500

12 500

Livförsäkring

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr

Antal kunder

Antal kunder
Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Bank

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

129

145

2 014

1 975

19 900

20 300

378

373

14

–14

–

–30

99

107

Sakförsäkring

65

52

–41

–38

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Återbäring och rabatter, Mkr

97

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

8

–5

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

108 200

105 400

100

Antal kunder

6

–3

54 900

54 300

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
VÄSTERNORRLAND

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
GÄVLEBORG

Vd Leif Johanson
Styrelseordförande Stig Högberg

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

DALARNAS
FÖRSÄKRINGSBOLAG

Vd Tua Holgersson
Styrelseordförande Mats Åstrand

2012

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

Vd Anders Grånäs
Styrelseordförande Maria Engholm

2012

2011

Nyckeltal

2012

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

44

–39

66

–30

337

81

Balansomslutning, Mkr

1 645

1 590

Balansomslutning, Mkr

1 639

1 556

Balansomslutning, Mkr

5 321

5 177

Konsolideringsgrad, %

163

156

Konsolideringsgrad, %

182

170

Konsolideringsgrad, %

284

271

Antal anställda

115

116

Antal anställda

153

171

Antal anställda

260

255

Inlåning, Mkr

1 163

923

Inlåning, Mkr

1 626

1 379

Inlåning, Mkr

3 427

2 580

Utlåning, Mkr

457

419

Utlåning, Mkr

978

971

Utlåning, Mkr

1 424

1 369

1 511

1 292

3 626

3 310

Bostadsutlåning, Mkr

5 448

4 702

Bank

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

Bank

161

158

21 400

21 100

177

198

3 346

3 301

27 500

28 300

380

366

Premieintäkt, Mkr

–14

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

110

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

Livförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

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

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

144

92

20 600

19 100

191

212

3 153

3 091

32 300

33 200

420

408

Livförsäkring

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Bostadsutlåning, Mkr

Bank

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

98
5

1

70 100

69 800

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Antal kunder

393

288

37 300

33 600

Livförsäkring

Sakförsäkring

25

Förvaltad fondvolym, Mkr

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

390

429

5 884

5 676

50 800

52 100

994

975

Sakförsäkring

38

25

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Återbäring och rabatter, Mkr

94

98

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

4

–3

82 800

82 900

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

100

149

–137

–266

102

88

6

–1

142 700

141 600
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR
VÄRMLAND

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
UPPSALA

Vd Ulf W Eriksson
Styrelseordförande Patrik Sandin

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
BERGSLAGEN

Vd Ann-Christin Norrström
Styrelseordförande Björn Sundell

Nyckeltal

2012

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

Vd Mikael Sundquist
Styrelseordförande Bengt-Erik Lindgren

2012

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2012

2011

92

63

132

–65

260

–89

Balansomslutning, Mkr

2 002

1 913

Balansomslutning, Mkr

2 628

2 494

Balansomslutning, Mkr

4 051

3 697

Konsolideringsgrad, %

230

218

Konsolideringsgrad, %

190

176

Konsolideringsgrad, %

251

244

Antal anställda

102

104

Antal anställda

193

190

Antal anställda

226

226

Inlåning, Mkr

918

756

Inlåning, Mkr

2 824

2 189

Inlåning, Mkr

3 792

2 793

Utlåning, Mkr

501

473

Utlåning, Mkr

1 500

1 379

Utlåning, Mkr

3 367

3 088

1 422

1 226

Bostadsutlåning, Mkr

5 430

4 736

Bostadsutlåning, Mkr

6 862

5 745

Bank

Bank

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

75

61

10 100

9 300

157

168

2 808

2 729

26 300

27 200

437

415

Livförsäkring

Antal kunder
Sakförsäkring

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

46

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

63

93

90

5

2

83 900

82 700

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Premieintäkt, Mkr

193
25 600

388

419

5 966

5 791

50 600

51 700

618

582

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

63

–29

–1

–1

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
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Antal kunder

275

182

38 500

33 200

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

534

550

7 522

7 248

61 500

62 500

844

788

Sakförsäkring

Återbäring och rabatter, Mkr
Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

Förvaltad fondvolym, Mkr

Livförsäkring

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

Antal kunder

48

247
27 400

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr

Antal kunder

Antal kunder
Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Bank

94

110

6

0

111 800

110 100

Återbäring och rabatter, Mkr
Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %
Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

77

1

–77

–

93

103

8

–2

166 900

162 400

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
STOCKHOLM

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
SÖDERMANLAND

Vd Fredrik Bergström
Styrelseordförande Christer Villard

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
GÖTEBORG OCH
BOHUSLÄN

Vd Anna-Greta Lundh
Styrelseordförande Axel von Stockenström

2012

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2012

Vd Ingemar Larsson
Styrelseordförande Sune Nilsson

2011

Nyckeltal

2012

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

100

–195

129

–82

290

–189

Balansomslutning, Mkr

4 609

4 502

Balansomslutning, Mkr

2 367

2 229

Balansomslutning, Mkr

4 974

4 634

Konsolideringsgrad, %

107

104

Konsolideringsgrad, %

272

257

Konsolideringsgrad, %

216

199

Antal anställda

452

430

Antal anställda

127

121

Antal anställda

295

286

Inlåning, Mkr

6 497

5 466

Inlåning, Mkr

1 575

1 213

Inlåning, Mkr

3 532

2 815

Utlåning, Mkr

1 753

1 668

Utlåning, Mkr

674

604

Utlåning, Mkr

1 289

1 185

15 277

13 302

3 394

2 856

Bostadsutlåning, Mkr

6 616

5 945

Bank

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

Bank

654

556

79 800

76 400

2 918

3 200

44 797

42 824

232 300

237 100

1 580

1 532

Livförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

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

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

129

93

17 800

16 200

207

247

3 517

3 424

32 000

32 800

455

436

Premieintäkt, Mkr

16

–16

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

–

–2

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

99

107

7

–2

86 800

85 700

Livförsäkring

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Bostadsutlåning, Mkr

Bank

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

39

23

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Återbäring och rabatter, Mkr

101

103

6

–1

322 800

318 700

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

Antal kunder

299

228

42 500

39 200

Livförsäkring

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Premieinkomst, Mkr

1 091

1 256

Totalt försäkringskapital, Mkr

15 705

15 211

Antal kunder

94 800

96 200

1 151

1 100

42

13

98

103

Sakförsäkring

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

8

–3

209 900

205 000
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR
SKARABORG

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÖSTGÖTA

Vd Carl Henrik Ohlsson
Styrelseordförande Jonas Rosman

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
ÄLVSBORG

Vd Anders Östryd
Styrelseordförande Lars-Eric Åström

Nyckeltal

2012

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

Vd Sten Lundqvist
Styrelseordförande Lars Hallkvist

2012

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2012

2011

86

2

335

131

250

–17

Balansomslutning, Mkr

1 864

1 728

Balansomslutning, Mkr

5 895

5 540

Balansomslutning, Mkr

4 606

4 364

Konsolideringsgrad, %

126

113

Konsolideringsgrad, %

294

289

Konsolideringsgrad, %

292

280

Antal anställda

149

141

Antal anställda

300

297

Antal anställda

282

305

Inlåning, Mkr

2 515

2 031

Inlåning, Mkr

5 275

4 461

Inlåning, Mkr

3 503

2 837

Utlåning, Mkr

1 547

1 277

Utlåning, Mkr

3 142

2 921

Utlåning, Mkr

1 711

1 464

Bostadsutlåning, Mkr

2 977

2 619

Bostadsutlåning, Mkr

6 720

5 522

Bostadsutlåning, Mkr

6 851

5 894

Bank

Bank

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

256

210

29 900

28 100

208

231

4 069

4 027

34 300

35 100

543

527

Livförsäkring

Antal kunder
Sakförsäkring

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

50

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

94

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Återbäring och rabatter, Mkr

93

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

86

5

–6

95 600

93 800

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

50

383

270

48 800

45 700

959

1 007

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2012

Förvaltad fondvolym, Mkr

Premieinkomst, Mkr

9 363

8 644

Totalt försäkringskapital, Mkr

70 900

72 900

1 084

1 037

Antal kunder

315

250

61 100

58 900

Livförsäkring

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr

Antal kunder

Antal kunder
Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Bank

409

469

6 792

6 650

62 500

64 000

Premieintäkt, Mkr

892

849

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

103

96

Återbäring och rabatter, Mkr

–22

–37

93

94

Antal kunder
Sakförsäkring

132

56

–130

–

89

96

5

2

182 700

179 800

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

6

–1

162 900

161 000

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
GOTLAND

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
JÖNKÖPING

Vd Mariette Nicander
Styrelseordförande Gösta af Petersens

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
HALLAND

Vd Örian Söderberg
Styrelseordförande Göran Lindell

2012

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

Vd Christian Bille
Styrelseordförande Karin Starrin

2012

2011

Nyckeltal

2012

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

53

1

253

–25

107

–105

Balansomslutning, Mkr

1 049

991

Balansomslutning, Mkr

3 988

3 632

Balansomslutning, Mkr

2 923

2 588

Konsolideringsgrad, %

355

330

Konsolideringsgrad, %

242

222

Konsolideringsgrad, %

273

254

62

62

Antal anställda

190

191

Antal anställda

146

143

Inlåning, Mkr

1 076

859

Inlåning, Mkr

3 007

2 322

Inlåning, Mkr

2 861

2 493

Utlåning, Mkr

1 525

1 402

Utlåning, Mkr

1 554

1 374

Utlåning, Mkr

3 268

3 195

Bostadsutlåning, Mkr

2 210

1 907

Bostadsutlåning, Mkr

3 605

3 127

Bostadsutlåning, Mkr

5 407

5 122

Antal anställda
Bank

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

Bank

76

50

11 400

10 300

89

99

960

894

11 800

11 800

168

167

Livförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

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

Antal kunder

234

163

26 000

23 800

362

410

6 136

5 969

44 600

45 700

787

760

Livförsäkring

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Bank

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

16

17

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Återbäring och rabatter, Mkr

94

94

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

5

–2

29 100

28 900

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Antal kunder

242

152

33 500

32 700

Livförsäkring

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

291

309

5 052

5 010

44 100

45 100

527

497

51

–20

–

–24

95

109

Sakförsäkring

88

80

–27

–13

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Återbäring och rabatter, Mkr

92

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

7

–2

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

122 500

121 200

90

Antal kunder

6

–3

94 600

93 400
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LÄNSFÖRSÄKRING
KRONOBERG

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
KALMAR LÄN

Vd Fredrik Daveby
Styrelseordförande Per-Åke Holgersson

Nyckeltal

Vd Lars B Danielsson
Styrelseordförande Christer Olander

2012

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
BLEKINGE

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

Vd Ingemar Åkeson
Styrelseordförande Anders Åkesson

2012

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2012

2011

100

0

176

–68

57

–17

Balansomslutning, Mkr

1 683

1 564

Balansomslutning, Mkr

2 863

2 673

Balansomslutning, Mkr

1 297

1 194

Konsolideringsgrad, %

233

227

Konsolideringsgrad, %

263

246

Konsolideringsgrad, %

273

260

88

86

Antal anställda

158

156

Antal anställda

73

77

Inlåning, Mkr

1 613

1 269

Inlåning, Mkr

2 031

1 576

Inlåning, Mkr

1 085

920

Utlåning, Mkr

906

826

Utlåning, Mkr

1 001

890

Utlåning, Mkr

846

769

1 661

1 524

Bostadsutlåning, Mkr

2 159

1 719

1 784

1 605

123

94

192

113

27 300

27 000

17 100

15 500

177

206

183

208

3 399

3 756

3 792

3 756

23 500

24 100

30 900

31 800

373

337

599

606

Antal anställda
Bank

Bank

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

Antal kunder
Sakförsäkring

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

42

8

Återbäring och rabatter, Mkr

–1

–2

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

91

100

5

0

64 600

63 600

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

52

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder
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Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Återbäring och rabatter, Mkr
Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %
Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

127

85

11 300

10 500

Livförsäkring

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr

Antal kunder

Antal kunder
Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Bank

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

153

186

2 240

2 185

18 800

19 100

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

251

241

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

28

7

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

92

101

66

71

–51

–48

99

98

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

7

–5

Antal kunder

104 400

103 200

5

–1

52 500

51 600

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
GÖINGE-KRISTIANSTAD

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
SKÅNE

Vd Henrietta Hansson
Styrelseordförande Göran Trobro

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

Vd Susanne Petersson
Styrelseordförande Otto Ramel

2012

2011

Nyckeltal

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2012

2011

126

–30

377

–278

Balansomslutning, Mkr

2 338

2 260

Balansomslutning, Mkr

7 062

6 402

Konsolideringsgrad, %

343

318

Konsolideringsgrad, %

195

180

Antal anställda

111

110

Antal anställda

438

420

Inlåning, Mkr

1 558

1 328

Inlåning, Mkr

3 843

3 145

Utlåning, Mkr

1 366

1 063

Utlåning, Mkr

3 330

2 836

Bostadsutlåning, Mkr

1 860

1 679

Bostadsutlåning, Mkr

9 970

8 914

Bank

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

Bank

142

112

15 000

14 200

171

193

3 138

3 103

27 300

27 800

394

386

Livförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

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

Antal kunder

412

331

54 600

49 500

Livförsäkring

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

1 118

1 162

17 346

16 885

124 100

127 000

1 625

1 563

23

57

6

–

102

100

Sakförsäkring

33

1

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr
Återbäring och rabatter, Mkr

94

98

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

6

–1

72 100

71 600

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

9

–4

327 500

319 000
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB

Ett starkt gemensamt nav
skapar lokal framgång
Länsförsäkringar AB med dotterbolag har länsförsäkringsbolagens uppdrag
att bedriva gemensamma affärer inom bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service på områden som ger skalfördelar och
effektivitet. Allt för att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att
bli framgångsrika på sina respektive marknader.
Länsförsäkringar AB är navet i länsförsäkringsgruppen och ägs till 100 procent av
de 23 länsförsäkringsbolagen, tillsammans
med 14 socken- och häradsbolag. Länsförsäkringsbolagen ställer krav på effektiv
kapitalanvändning och en rimlig avkastning på eget kapital som motsvarar 5 procent över riskfri ränta. Under 2012 uppgick
räntabilitet på eget kapital till 5 procent.
Förutom moderbolaget Länsförsäkringar
AB omfattar koncernen Länsförsäkringar
Sak, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv och Länsförsäkringar Liv
samt dotterbolag till dessa. Länsförsäkringar Liv med dotterbolag konsolideras inte
i koncernredovisningen eftersom resultatet
i sin helhet tillfaller försäkringstagarna.
Tillsammans skapar vi trygghet
Länsförsäkringar AB arbetar sedan ett antal
år tillbaka med en visions- och värderingsstyrd planering av verksamheten. Visionen
och värderingarna är vägledande för alla
verksamheter inom koncernen. Visionen är
en beskrivning av hur vi vill att det ska vara
i vår värld, det vill säga vår idealbild av hur
den värld vi finns inom ser ut. ”Tillsammans skapar vi trygghet” är vår vision.

54
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Länsförsäkringsgruppen med närmare
6 000 anställda arbetar för att ge 3,5 miljoner kunder ekonomisk trygghet. Länsförsäkringar finns där för att skapa trygghet för
kunderna oavsett vilka behov de har – allt
från köp av bostad, försäkringar för sak och
pension, banktjänster och bolån till olika
typer av sparande. Länsförsäkringsgruppens framgångar bygger på lokal närvaro
och lång erfarenhet.
Värderingarna i Länsförsäkringar AB
beskriver hur vi ska relatera till varandra
i syfte att uppfylla vår vision och nå våra
mål. Länsförsäkringars gemensamma värderingar är tillit, engagemang, öppenhet
och professionalism.
Uppdrag
Verksamheten inom det gemensamt ägda
bolaget Länsförsäkringar AB har i uppdrag
att bedriva lönsamma affärer inom sak- och
livförsäkring samt bank, utveckla produkter, koncept, mötesplatser och verktyg samt
att ge affärsservice till länsförsäkringsbolagen. Detta för att länsförsäkringsbolagen
ska kunna erbjuda sina kunder rätt sortiment
och ge privatpersoner, företag och lantbrukare i Sverige möjlighet att leva i trygghet.

Skalfördelar – det stora i det lilla
genom Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringsgruppens samverkan har
vuxit fram. De lokala bolagen har bestämt
sig för samverkan för att nå skalfördelar
och för att kunna koncentrera sig på det viktigaste; mötet med kunden. Inom produktoch konceptutveckling, IT-drift och förvaltning samt varumärkeskommunikation kan
länsförsäkringsbolagen dela på kostnaderna
istället för att bygga upp dessa resurser
lokalt. Arbetsfördelningen mellan länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB
ger tydligt fokus för var och en. Länsförsäkringar AB ska skapa förutsättningar för
länsförsäkringsbolagen att vara mer effektiva i sina roller. En grundläggande förutsättning för att detta ska fungera är ekonomisk effektivitet. Det är orsaken till att viss
sakförsäkringsverksamhet har bedömts
lämpa sig bäst för gemensam koncession.
Dessa gränssnitt påverkar inte kundrelationerna – de sköts av respektive länsförsäkringsbolag som om de vore lokala banker
eller försäkringsbolag. Detta är själva grunden i länsförsäkringsidén. För kunderna
finns Länsförsäkringar alltid nära med lokal
närvaro och beslutskraft. Utgångspunkten

är just den lokala närvaron och beslutskraften – erfarenheten visar att lokal beslutskraft, kombinerad med gemensamma
muskler, skapar ett verkligt mervärde för
kunderna.
Styrning av risktagande
och kapitalanvändning
Affärsverksamheten ska bedrivas i vinstsyfte så att bolaget kan lämna en konkurrenskraftig avkastning på eget kapital på
marknadsmässig nivå, inklusive en riskpremie över riskfri ränta. Allt kapital som inte
behövs för den verksamhet Länsförsäkringar AB bedriver ska över tiden lämnas tillbaka till ägarna som utdelning. Koncernens
kapitalsituation i förhållande till dess samlade risker utgör utgångspunkt vid beslut
om eventuell utdelning. Länsförsäkringar
AB strävar efter en balans mellan kapitalstyrka och risktagande så att minst kreditbetyget A kan försvaras. Koncernen prioriterar att utveckla arbetet med styrning
av risktagandet och kapitalanvändningen.

För bankverksamheten finns sedan tidigare
mål för riskbaserad kapitalstyrka i form av
mål för den så kallade primärkapitalrelationen. För sakförsäkringsverksamheten och
för hela koncernen har under de senaste
åren mål för riskbaserad kapitalstyrka börjat användas i den interna styrningen på ett
tydligare sätt. Målen sätts med hänsyn till
interna bedömningar av risknivån i skilda
verksamheter, nuvarande och framtida krav
i lagstiftningen och ratinginstitutens syn.
Ytterligare steg planeras mot att mer systematiskt styra risktagandet i de skilda affärsverksamheterna med utgångspunkt i hur
det påverkar koncernens kapitalutnyttjande.
Syftet är att stärka möjligheterna att nå en
tillräcklig avkastning på det egna kapitalet
med en stark styrning av risktagandet och
att förbättra styrningen och planeringen av
koncernens kapitalanvändning. Nästan två
tredjedelar av länsförsäkringsgruppens
kapital, exklusive kapitalet i Länsförsäkringar Liv som tillhör dess försäkringstagare, finns i länsförsäkringsbolagen.

Koncernens kapitalstyrka bedöms därför
inte enbart från dess egen situation utan
även med hänsyn till länsförsäkringsbolagens kapitalstyrka. Ratinginstitut och andra
intressenter har det synsättet. Länsförsäkringsbolagen är mycket väl konsoliderade
och har därför betydande förmåga att tillskjuta kapital till koncernen. Det visades
i samband med Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar Fondliv 2011
som länsförsäkringsbolagen möjliggjorde
genom ett tillskott på 3 mdr till Länsförsäkringar AB.
På extra bolagsstämma i Länsförsäkringar AB i januari 2013 beslutade ägarna
om nyemission om 500 Mkr. Skälen för
nyemissionen är att stärka bolagets finansiella grund för fortsatta satsningar inom
bank och försäkring. Emissionen ska även
stärka Länsförsäkringar Banks kapitalbas
med syfte att möta de nya kapitalkraven
som ställs på ledande svenska banker.
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organisation
och fakta

Organisation Länsförsäkringar AB

Styrelse
Internrevision
Vd

Compliance

Juridik

Riskkontroll

Kort om 2012
 Rörelseresultatet uppgick till
821 (287) Mkr.
 Kapitalavkastningen var positiv och
uppgick till 59 (–37) Mkr.
 Det tekniska resultatet minskade
till 306 (159) Mkr till följd av lägre
kalkylränta samt ökade skade
kostnader.

Affärsenhet Sak

Ekonomi & Finans

Affärsenhet Bank

Kapitalförvaltning

Affärsenhet Fondliv

Affärsstöd

Affärsenhet Tradliv

 Totalkostnadsprocenten uppgick
till 97 (101).

Aktieägande i
länsförsäkringar AB
Bolag

Nyckeltal Länsförsäkringar AB-koncernen1)
Antal aktier
C

Andel av
kapital, %

2012

Resultat före skatt, Mkr

A

B

Länsförsäkringar Skåne

141 849

771 722

–

9,7

Konsolideringskapital, Mkr

Länsförsäkringar Stockholm

129 212

748 237

–

9,3

Balansomslutning, Mkr
Räntabilitet på eget kapital, %

Länsförsäkringar Östgöta

114 155

583 063

–

7,4

Dalarnas Försäkringsbolag

104 708

517 570

–

6,6

Länsförsäkringar Älvsborg

–

6,5

100 176

514 862

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

87 010

515 041

Länsförsäkringar Bergslagen

86 351

434 137

–

5,5

Länsförsäkringar Jönköping

82 812

419 680

–

5,3

Länsförsäkringar Uppsala

73 298

376 183

–

4,8

Länsförsäkringar Västerbotten

57 195

290 232

–

3,7

Länsförsäkringar Södermanland

58 117

285 932

–

3,7

Länsförsäkringar Halland

56 785

285 258

–

3,6

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

49 982

286 011

–

3,6

Länsförsäkringar Gävleborg

60 058

270 352

–

3,5

Länsförsäkringar Kalmar län

56 717

261 469

–

3,4

Länsförsäkringar Västernorrland

50 186

244 134

–

3,1

Länsförsäkringar Skaraborg

64 058

222 213

–

3,0

Länsförsäkringar Jämtland

35 795

199 055

–

2,5

Länsförsäkring Kronoberg

36 701

179 725

–

2,3

Länsförsäkringar Värmland

31 160

179 433

–

2,2

Länsförsäkringar Norrbotten

16 960

113 586

–

1,4

Länsförsäkringar Blekinge

23 088

106 487

–

1,4

Länsförsäkringar Gotland

16 305

64 816

–

14 socken- och häradsbolag
Totalt antal aktier
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–

934

– 4 439

1 532 678 7 869 198

5 373

6,4

0,9
0,05
100

1) Exklusive


2011

821

287

15 589

14 800

290 994

253 223

5

2

livförsäkringsverksamhet, som bedrivs med vinstutdelningsförbud.

Länsförsäkringar AB-aktiens utveckling
Kronor

Eget kapital per aktie

2012

2011

2010

2009

2008

1 479

1 403

1 356

1 279

1 186

Länsförsäkringsbolagen äger aktier i det gemensamma bolaget Länsförsäkringar AB. Det är
en av grundbultarna i federationen. Samtidigt ställer länsförsäkringsbolagen samma krav på
avkastningen som de gör på noterade aktier och andra placeringstillgångar.

ÄGARSTYRNING

Inom länsförsäkringsgruppen är ägarstyrningen en del av ett mångfacetterat samspel
mellan länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringsbolagen är på en och samma gång
medlemmar i federationen, beställare och
nyttjare av Länsförsäkringar ABs tjänster,
distributörer av Länsförsäkringar ABs produkter och ägare av Länsförsäkringar AB.
I samspelet mellan länsförsäkringsbolagen handlar ägarstyrningen inte bara om
styrningen av den gemensamma verksamheten, utan också om att säkerställa att
samtliga länsförsäkringsbolag tar sin del av
ansvaret för utvecklingen av den verksamhet som de gemensamt valt att investera i.
Utvecklingen av de gemensamma affärerna
och de senaste årens tillväxtplaner har gjort
att länsförsäkringsbolagens ägarstyrning
visavi Länsförsäkringar AB alltmer kommit
att hamna i fokus. Ägarstyrningen har kommit att bli en allt viktigare del av samspelet
mellan länsförsäkringsbolagen.
Ägarstyrningens grunder
Länsförsäkringar AB är ett aktiebolag, och
tillika moderbolag i en finansiell koncern,
med aktier som ägs individuellt i olika
omfattning av de 23 länsförsäkringsbolagen och 14 socken- och häradsbolag. Vart
och ett av länsförsäkringsbolagen ansvarar
som ägare för att det finns en fungerande
ägarstyrning visavi Länsförsäkringar AB.
I formell mening är varje länsförsäkringsbolags styrelse ansvarig för ägarstyrningen.
Mot bakgrund av den federativa organisationen och avsikten med ägandet av Länsförsäkringar AB, har länsförsäkringsbolagen tillsammans skapat gemensamma former för ägarstyrning. Det är former som
svarar upp både mot de krav som normalt
ställs på ägarstyrning och som samtidigt

beaktar de federativa förutsättningarna för
samarbetet. Ägarstyrningen i Länsförsäkringar AB har tydliga fördelar jämfört med
ägarstyrning i många större finansiella koncerner. Detta tack vare att samtliga länsförsäkringsbolag har samma tydliga syfte med
ägandet, är aktiva och att de tillsammans
har tillräckligt stor finansiell kapacitet för
att trygga långsiktigheten i ägandet.
Ägarstyrningens logik
Ägarstyrningens logik handlar i huvudsak
om relationen mellan länsförsäkringsbolagens styrelser, Länsförsäkringar ABs bolagsstämma och länsförsäkringsbolagens
ägarkonsortium och Länsförsäkringar ABs
styrelse. Den formella ägarstyrningen sker
genom bolagsstämman men länsförsäkringsbolagens ägarkonsortium och länsförsäkringsbolagens representation i styrelsen
för Länsförsäkringar AB är också viktiga
delar i ägarstyrningen. Formellt regleras
bolagsstämmans uppgifter i lag och i bolagsordningen. Konsortiets uppgifter regleras
i länsförsäkringsbolagens konsortialavtal.
Länsförsäkringar ABs styrelse väljs av
bolagsstämman som utgörs av företrädare
för samtliga aktieägare. Valet av styrelse
bereds genom en process styrd av ägarna
genom en av bolagsstämman utsedd valberedning. Valberedningens sammansättning,
mandattid med mera regleras i bolagsordningen. Konsortiets ordförande ansvarar för
processen gällande förnyelse av valberedning. Valberedningens huvuduppgift är att
föreslå val av ledamöter till Länsförsäkringar ABs styrelse. I valberedningen läggs
därmed grunden för ägarnas styrning av
verksamheten inom Länsförsäkringar AB.
Valberedningen har i sin roll att företräda
ägarna och ägarnas intentioner med Läns-

försäkringar AB, och att säkerställa att
bästa kompetens nyttjas för bemanningen
av Länsförsäkringar ABs styrelse. Ägarnas
uppdrag till valberedningen framgår av en
särskilt dokumenterad instruktion som fastställs av bolagsstämman. Det är viktigt att
det finns en tydlig rågång mellan valberedningen och styrelsen. Valberedningen arbetar självständigt från styrelsen på uppdrag
av ägarna. Samtidigt är det viktigt att det
sker ett samspel mellan valberedningen och
styrelsens ordförande, både för upprätthållande av kvaliteten i processen och för undvikande av polarisering. Ett exempel är den
årliga utvärdering som styrelsen gör av sitt
eget arbete. Utvärderingen dokumenteras
och tillhandahålls valberedningen och
utgör därmed också grunden för valberedningens utvärdering av styrelsen.
Länsförsäkringar ABs styrelse agerar
som ägarnas företrädare inom den ram som
ges av ägarnas avsikt med verksamheten.
Länsförsäkringar ABs styrelse driver alltså
de strategier och mål som ägarna från tid till
annan kommer överens om och verkställer
därmed ägarnas uppdrag. Länsförsäkringar
ABs styrelse har samtidigt ett stort ansvar
för att vårda det kapital som länsförsäkringsbolagen har placerat i Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsbolagens uppdrag till Länsförsäkringar ABs styrelse
beslutas i konsortiet och finns dokumenterat bland länsförsäkringsgruppens styrdokument. Länsförsäkringar ABs styrelse
beslutar, med utgångspunkt från uppdraget
från ägarna, om verksamhetens inriktning
och omfattning.
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Definitioner
Avvecklingsresultat
Vinst eller förlust som vid bokslutstillfället uppkommer på i närmast föregående
bokslut gjord avsättning för oreglerade skador. Resultatet uppkommer genom att
vissa i avsättningen ingående skador under räkenskapsåret antingen slutreglerats med annat belopp än det avsatta eller har omvärderats i avvaktan på slutlig
reglering.

Kapitalavkastning, sakförsäkring
Nettot av följande intäkter och kostnader: ränteintäkter, räntekostnader, utdelning
på aktier och andelar, överskott (underskott) på egna fastigheter, förändring av
verkligt värde på fastigheter, aktier, räntebärande värdepapper och derivat, vinst
(förlust) vid försäljning av placeringstillgångar, kursvinster (kursförluster) på valutor samt avdrag för driftskostnader i kapitalförvaltningen.

Driftskostnader, försäkringsrörelsen
Omfattar kostnader för försäljning, förvaltning och administration i försäkringsrörelsen.

Kapitalavkastning överförd från ﬁnansrörelsen
Premier betalas i förskott medan drifts- och skadekostnader betalas i efterskott.
De medel som inte har betalats ut placerar bolaget under tiden så det ger en
avkastning. Den beräknade räntan (kalkylränta) på dessa placeringar förs över
från kapitalavkastningen till försäkringsrörelsen.

Driftskostnadsprocent, sakförsäkring
Driftskostnader i förhållande till premieintäkt efter avgiven återförsäkring, uttryckt
i procent.
Efter avgiven återförsäkring
Den del av försäkringsaffären som ett försäkringsbolag själv står risken för och
som inte återförsäkras hos andra bolag. Ibland används även begreppet för egen
räkning.
Försäkringsersättningar
Kostnaden för inträffade skador under räkenskapsåret, inklusive kostnaden
för skador som ännu inte har anmälts till försäkringsbolaget. I kostnaden ingår
också avvecklingsresultat, det resultat som uppkommer på i närmast föregående
bokslut gjord avsättning för oreglerade skador. Avvecklingsresultatet uppkommer
genom att vissa i avsättningen ingående skador under räkenskapsåret antingen
slutreglerats med annat belopp än det avsatta eller har omvärderats i avvaktan
på slutlig reglering.
Försäkringsrörelsens tekniska resultat
Premieintäkter minskat med försäkringsersättningar och driftskostnader plus
resultatet av avgiven återförsäkring och kapitalavkastning överförd från ﬁnansrörelsen.
Försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker, livförsäkringsavsättningar samt avsättning för oreglerade skador och motsvarande förpliktelser
enligt ingångna försäkringsavtal. För livförsäkring ska avsättningen motsvara
värdet av bolagets garanterade försäkringsåtaganden.

58

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2012

Kapitalbas, bank
Kapitalbasen består av summan av primärt och supplementärt kapital samt
skillnaden mellan förväntad förlust och gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster.
Konsolidering, livförsäkring
Kvoten mellan marknadsvärdet på totala nettotillgångar och bolagets totala
åtagande gentemot försäkringstagarna (garanterade åtaganden samt preliminärt
fördelad återbäring) för de återbäringsberättigade försäkringarna, uttryckt i
procent.
Konsolideringsgrad, sakförsäkring
Konsolideringskapital i förhållande till premieinkomst efter avgiven återförsäkring,
uttryckt i procent.
Konsolideringskapital
Summan av eget kapital, obeskattade reserver (inkl uppskjuten skatteskuld),
förlagslån samt övervärden på tillgångar.

Kreditförluster netto, bank
Konstaterade kreditförluster och reserveringar för kreditförluster med avdrag
för återvinningar avseende fordringar samt årets nettokostnad avseende kreditförluster för garantier och andra ansvarsförbindelser.
Kreditförlustnivå i förhållande till utlåning
Kreditförluster netto i förhållande till redovisat värde för utlåning till allmänheten
och till kreditinstitut.
Placeringstillgångar
Kortfristiga eller långfristiga tillgångar, som har karaktär av kapitalplacering. Hit
räknas i försäkringsföretag fastigheter och värdepapper.
Premieinkomst
Premier som betalats in under året eller är upptagna som fordran vid årets
slut eftersom de förfallit till betalning. Premieinkomst är ett vanligt mått på
försäkringsrörelsens volym.
Premieintäkt
Den del av premieinkomsten som avser räkenskapsåret.
Räntabilitet på eget kapital
Resultat före skatt plus övervärdesförändring i rörelsefastigheter minus schablonskatt 26,3 procent, i förhållande till genomsnittligt eget kapital justerat för
utdelning och nyemission.

Skadeprocent, sakförsäkring
Förhållandet mellan försäkringsersättningar, inklusive skaderegleringskostnader
och premieintäkter efter avgiven återförsäkring, uttryckt i procent.
Solvens, livförsäkring
Marknadsvärdet av bolagets totala nettotillgångar i förhållande till garanterade
åtaganden till försäkringstagarna (försäkringstekniska avsättningar enligt balansräkningen), uttryckt i procent.
Totalavkastningsprocent, sakförsäkring
Summan av direktavkastning, realiserade vinster och förluster samt orealiserade
värdeförändringar i förhållande till genomsnittligt verkligt värde på förvaltade
tillgångar.
Totalkostnadsprocent, sakförsäkring
Summan av driftskostnader, försäkringsersättningar och skaderegleringskostnader i förhållande till premieintäkter efter avgiven återförsäkring, uttryckt i procent.
Återförsäkring
Om ett försäkringsbolag inte kan, eller vill, bära hela ansvaret mot försäkringstagarna, återförsäkrar bolaget delvis de tecknade försäkringarna hos andra
bolag. I det förstnämnda talas om avgiven återförsäkring och hos de sistnämnda
bolagen om mottagen återförsäkring.

Räntebärande värdepapper
Ett lån emitterat i marknaden av en låntagare (till exempel staten). Långsiktiga
lån kallas vanligen för obligationer medan en vanlig benämning för de kortsiktiga
är växlar.
Räntenetto, bank
Ränteintäkter för utlåning till allmänhet, kreditinstitut och intäkter för räntebärande värdepapper minskat med kostnader för in- och upplåning från allmänhet, kreditinstitut och kostnader för räntebärande värdepapper.

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2012

59

Rapportdagar 2013
Kvartal 1:
Delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen
Delårsrapport för Länsförsäkringar AB
Delårsrapport för Länsförsäkringar Bank
Delårsrapport för Länsförsäkringar Hypotek

24 april
24 april
24 april
24 april

Kvartal 2:
Delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen
Delårsrapport för Länsförsäkringar AB
Delårsrapport för Länsförsäkringar Bank
Delårsrapport för Länsförsäkringar Hypotek

23 augusti
19 juli
19 juli
19 juli

Kvartal 3:
Delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen
Delårsrapport för Länsförsäkringar AB
Delårsrapport för Länsförsäkringar Bank
Delårsrapport för Länsförsäkringar Hypotek

25 oktober
25 oktober
25 oktober
25 oktober
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Adresser
Länsförsäkringar Stockholm
115 97 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-562 834 00
E-post: info@sth.lansforsakringar.se

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

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

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

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

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

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

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

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

Länsförsäkringar Gävleborg
Box 206
801 03 Gävle
Besök: Slottstorget 3
Tfn: 026-14 75 00
E-post: info@lfgavleborg.se

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

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

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

Länsförsäkringar Värmland
Box 367
651 09 Karlstad
Besök: Köpmannagatan 2 A
Tfn: 054-775 15 00
E-post: info@LFvarmland.se
Länsförsäkringar Uppsala
Box 2147
750 02 Uppsala
Besök: Svartbäcksgatan 44
Tfn: 018-68 55 00
E-post: info.uppsala@lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Bergslagen
Box 1046
721 26 Västerås
Besök: Stora Gatan 41
Tfn: 021-19 01 00
E-post: info@lfbergslagen.se

Länsförsäkringar Jönköping
Box 623
551 18 Jönköping
Besök: Barnarpsgatan 22
Tfn: 036-19 90 00
E-post: info@lfj.se
Länsförsäkringar Halland
Box 518
301 80 Halmstad
Besök: Strandgatan 10
Tfn: 035-15 10 00
E-post: info@LFhalland.se

Länsförsäkring Kronoberg
Box 1503
351 15 Växjö
Besök: Kronobergsgatan 10
Tfn: 0470-72 00 00
E-post: info@lfkronoberg.se
Länsförsäkringar Kalmar län
Box 748
391 27 Kalmar
Besök: Norra Långgatan 17
Tfn: 020-66 11 00
E-post: info@LFkalmar.se
Länsförsäkringar Blekinge
Box 24
374 21 Karlshamn
Besök: Kyrkogatan 21
Tfn: 0454-30 23 00
E-post: info@lfblekinge.se
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Box 133
291 22 Kristianstad
Besök: Tivoligatan 6
Tfn: 044-19 62 00
E-post: info.goinge-kristianstad@lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Skåne
Box 742
251 07 Helsingborg
Besök: Södergatan 15
Tfn: 042-633 80 00
E-post: info.skane@lansforsakringar.se
GEMENSAMMA BOLAG
Länsförsäkringar AB
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Liv
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Fondliv
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Bank
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 416 00
E-post: info@lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Hypotek
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 416 00
E-post: info@lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Fondförvaltning
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Box 742
251 07 Helsingborg
Besök: Södergatan 15
Tfn: 042-633 98 10
E-post: helsingborg@lansfast.se
Länsförsäkringar Mäklarservice
Box 27120
102 52 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-588 490 00
E-post:
info.maklarservice@lansforsakringar.se
Wasa Kredit
Box 6740
113 85 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-635 38 00
E-post: info@wasakredit.se
Agria Djurförsäkring
Box 70306
107 23 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 421 00
E-post: info@agria.se
Humlegården Fastigheter
Box 5182
102 44 Stockholm
Besök: Engelbrektsplan 1
Tfn: 08-678 92 00
E-post: info@humlegarden.se

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

Produktion: Länsförsäkringar i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson.
Foto: Länsförsäkringars bildbank, Jimmy Eriksson. Tryck: Elanders i Falköping. Vi trycker på det miljövänliga.
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