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Länsförsäkringsgruppen
Årsöversikt
EN SAMMANFATTNING AV BANK- OCH FÖRSÄKRINGSÅRET
FÖR 23 LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAG I SAMVERKAN

Kort om Länsförsäkringar
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. Det är en deﬁnition i sig på
att ﬁnnas nära sina kunder. Men den riktigt stora skillnaden mellan Länsförsäkringar och andra 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.

KUNDERNA ÄR DE ENDA
UPPDRAGSGIVARNA
En långsiktig omsorg om kundernas pengar 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.

NÖJDA

KUNDER
Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin
bank och sitt försäkringsbolag. 2011
års mätning visade att Länsförsäkringar återigen hade Sveriges mest nöjda
bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev
placeringen tvåa både bland privatkunderna och företagskunderna. Inom
livförsäkring hade Länsförsäkringar de
mest nöjda tjänstepensionskunderna.
På privatmarknaden blev placeringen
trea. För första gången hamnade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i
topp bland fastighetsmäklarföretagen
i SKIs mätning av kundnöjdhet.

BANK, FÖRSÄKRING OCH FASTIGHETSFÖRMEDLING – DET HÄNGER LIKSOM IHOP
Under ett och samma varumärke, 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.

3,4 MILJONER KUNDER

23 BOLAG

ERBJUDANDE

BANK

FÖRSÄKRING

FASTIGHETSFÖRMEDLING
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SAK

FORTSATT
MARKNADSLEDARE
Länsförsäkringar har försäkrat
svenskarna i över 200 år och
idag är närmare 3 miljoner, var
tredje svensk, privatkunder i
de lokala länsförsäkringsbolagen. Bland landets företagare
är förtroendet lika högt – marknadsandelen är en bit över 35
procent. Och bland lantbrukarna har över 70 procent valt
Länsförsäkringar. Den lokala
skaderegleringen med snabb,
kompetent hantering där kunden ﬁnns är ett adelsmärke för
Länsförsäkringar.

Innehåll

LIV

FÖRETAGARNAS BÄSTA
PENSIONSPARTNER
200 år på sakförsäkringskundernas
sida, men ännu bara 25 år på liv- och
pensionsspararnas. Länsförsäkringar
genomför för närvarande en omfattande
satsning på tjänstepensionsmarknaden
med målet att stärka positionerna och
fortsatt vara företagarnas bästa partner
för pensionslösningar och sparande.
Länsförsäkringar AB förvärvade under
2011 Länsförsäkringar Fondliv från
Länsförsäkringar Liv, som ett viktigt steg
för att stärka fondförsäkringserbjudandet
ytterligare och möta företagarens behov.

2

Kort om 2011

4

Kommentar

6

Det här är Länsförsäkringar

8

Hållbarhet i Länsförsäkringar

16

Sakförsäkring

26

Bank

34

Liv- och pensionsförsäkring

44

Fastighetsförmedling

47

Länsförsäkringsgruppen i siffror

58

Länsförsäkringar AB

61

Ägarstyrning

62

Deﬁnitioner och uttryck

64

Rapportdagar 2012

65

Adresser

BANK
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SVERIGES MEST
NÖJDA KUNDER

Den starka tillväxten i bankverksamheten
fortsätter och marknadsandelarna ökar.
Länsförsäkringar erbjuder ett fullsortiment
av banktjänster i första hand på privat- och
lantbruksmarknaden. Ett erbjudande ﬁnns
även till småföretag och är under fortsatt
utveckling. Länsförsäkringar har Sveriges
mest nöjda bankkunder på privatmarknaden, Sveriges mest nöjda bolånekunder och blev i december utsedda till Årets
Bank av tidningen Privata Affärer.

HELTÄCKANDE FASTIGHETSFÖRMEDLING
Genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling får de som säljer och köper en bostad,
förutom kunskapen hos erfarna och kunniga
mäklare, också tillgång till det breda utbudet inom bank och försäkring, ekonomisk
rådgivning och den stora kompetens som

ﬁnns inom skadeförebyggande arbete och
erbjudanden kopplade till det. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är alltid lokalt
förankrat som en del av länsförsäkringsbolagens erbjudande och skiljer sig därmed från
de rikstäckande fastighetsmäklarkedjorna.
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Kort om 2011
Sveriges

STARKASTE FINANSIELLA VARUMÄRKE
Länsförsäkringar kan återigen summera ett år präglat av tillväxt och fortsatt nöjda kunder.

NO.1

Den marknadsledande positionen inom
sakförsäkring behålls med en marknadsandel på 28,9 (28,8) procent. Det tekniska
resultatet uppgick till 856 (511) Mkr och
rörelseresultatet till –2 273 (2 581) Mkr.

TILLVÄXTEN
ÄR STARK INOM
FASTIGHETSFÖRMEDLING
och Länsförsäkringar
är landets
TREDJE STÖRSTA AKTÖR.

3,4

MILJONER KUNDER
Antalet kunder i Länsförsäkringsgruppen var vid årsskiftet cirka
3,4 miljoner.

ÅRETS BANK 2011
Länsförsäkringar blev utsedda till Årets Bank av Privata Affärer och har för sjunde året
Sveriges mest nöjda bankkunder och bolånekunder på privatmarknaden enligt Svenskt
Kvalitetsindex 2011.

BANKRESULTAT 385 MILJONER KRONOR
Rörelseresultatet inom bankverksamheten ökade till 385 (345) Mkr.
Räntenettot ökade till 1 728 (1 363) Mkr. Tillväxten är fortsatt stark
– affärsvolymen ökade till 251 (232) mdr. Länsförsäkringar blev

STARK AKTÖR

PÅ TJÄNSTE
PENSIONSMARKNADEN

I oktober förvärvade Länsförsäkringar
AB bolaget Länsförsäkringar Fondliv.
Förvärvet är i linje med länsförsäkringsgruppens långsiktiga strategi – att vara
en STARK AKTÖR på tjänstepensionsmarknaden påskyndades av den ﬁnansiella oron.
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valda till Årets Bank och har även Sveriges mest nöjda kunder på
privatmarknaden enligt SKI.

KAPITAL-

STYRKA

Länsförsäkringsgruppen har en god kapitalstyrka i förhållande till risken i verksamheten. Det totala kapitalet uppgick till
33 215 (35 038) Mkr och konsolideringsgraden till 171 (190) procent. Den främsta
orsaken till att kapitalet minskat är oron på
de ﬁnansiella marknaderna som påverkat
kapitalavkastningen negativt.

FÖRÄNDRING FÖR ATT TRYGGA SPARANDE
Den 6 SEPTEMBER stängde Länsförsäkringar nyförsäljning av traditionellt förvaltade livförsäkring som ett led i att förbättra de ansträngda nyckeltalen och trygga sparandet för dem som idag
sparar med traditionell förvaltning.

FEMÅRSÖVERSIKTER

LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGENS RESULTAT
Tekniskt
resultat1)

Länsförsäkringsgruppen
2011
Totalt kapital, Mkr

33 215

Avkastning eget kapital, %

2010
35 038

–5

8

2009
32 077
18

2008
36 242

2007
34 499

–23

12

Mkr

2010

2011

–23

–28

–128

–30

52

80

–153

195

Länsförsäkringar Norrbotten
Länsförsäkringar Västerbotten

Sakförsäkring
Konsolideringskapital, Mkr

32 709

Konsolideringsgrad, %

34 668

31 747

25 916

34 140

Försäkringstekniskt resultat, Mkr
Rörelseresultat, Mkr
Totalkostnadsprocent

–14

12

–103

86

Länsförsäkringar Västernorrland

–14

–72

–39

–41

25

31

–30

34

149

92

–185

132
52

171

190

174

146

198

18 756

18 184

17 828

17 406

16 671

Dalarnas Försäkringsbolag

856

529

1 688

2 453

2 322

Länsförsäkringar Värmland

63

12

63

–2 273

2 552

5 449

–7 511

3 606

Länsförsäkringar Uppsala

–29

–52

–66

36

100

102

96

93

93

1

–4

–89

294

Länsförsäkringar Bergslagen
Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar AB, koncernen1)
2011
Rörelseresultat, Mkr
Konsolideringskapital, Mkr
Balansomslutning, Mkr

1)
2)

2010

2009

2008

2007

284

536

693

–3 392

1 270

15 564

10 613

8 710

7 907

11 652

253 988 173 850 157 005 130 554 116 241

Avkastning på eget kapital, %

62)

2

7

–29

10

Exklusive livförsäkringsverksamhet som drivs med vinstutdelningsförbud.
Exklusive nyemission.

Länsförsäkringar Bank, koncernen
Inlåning från allmänheten, Mkr
Utlåning till allmänheten, Mkr
Primärkapitalrelation, % enl Basel II
Rörelseresultat, Mkr

2011

2010

2009

2008

2007

49 610

41 590

37 365

35 090

29 735

134 011 117 910

99 582

78 564

67 040

12,1
385

11,8
345

12,5
258

14,6

14,4

245

238

23

89

–195

172

–16

–26

–80

155

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

13

25

–189

289

Länsförsäkringar Skaraborg

94

7

2

27

Länsförsäkringar Östgöta

56

4

131

258

Länsförsäkringar Älvsborg

96

–61

–48

57

Länsförsäkringar Gotland

17

10

1

26

Länsförsäkringar Jönköping

80

–43

–38

149

Länsförsäkringar Halland

–20

19

–129

106

Länsförsäkring Kronoberg

8

9

–2

62

71

54

–116

159

Länsförsäkringar Blekinge

7

30

–17

62

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

1

–3

–30

92

57

172

–278

487

Länsförsäkringar Södermanland

Länsförsäkringar Kalmar län

Länsförsäkringar Skåne
1)

Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, koncernen
2011
Premieintäkt efter avgiven
återförsäkring, Mkr
Försäkringstekniskt resultat, Mkr
Rörelseresultat, Mkr

2010

2009

2008

2007

4 003

3 769

3 524

3 020

2 634

159

193

460

256

402

88

313

635

–3 108

1 191

Länsförsäkringar Liv, koncernen
2011
Premieinkomst, Mkr 1)
Resultat, Mkr
Konsolidering, %
Solvens, %
1)

2010

Länsförsäkringar Jämtland

Länsförsäkringar Gävleborg

Premieintäkt efter
avgiven återförsäkring, Mkr

Rörelseresultat1)

2011

13 048

2010
12 893

–13 063

3 716

109

107

111

141

2009
11 879

2008
10 719

18 106 –30 126
107
137

2007

Före återbäring och rabatter.

KREDITBETYG

Bolag

Institut

Långfristig
rating

Kortfristig
rating

Länsförsäkringar Bank

Standard & Poor’s

A/Stable

A–1(K–1)

Länsförsäkringar Bank

Moody’s

A2/Negative

P–1

Länsförsäkringar Hypotek1)

Standard & Poor’s

AAA/Stable

A–1+

Länsförsäkringar Hypotek1)

Moody’s

Aaa/Stable

–

Länsförsäkringar AB

Standard & Poor’s

A–/Stable

–

10 794
11 361

105
114

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)

–

114
152

Enligt Försäkringsförbundets deﬁnition, mätt i rullande tolvmånaderstal.
1)
2)

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

MARKNADSANDELAR SAKFÖRSÄKRING

MARKNADSANDELAR LIVFÖRSÄKRING

MARKNADSANDELAR BANK

Andel av inbetalda premier

Nyförsäljning

Hushålls- och bostadsutlåning, privatmarknad

Övriga 10,3%
Zürich 1,6%
Dina
Försäkringar 2,5%

Länsförsäkringar 28,9%

Övriga 15,3%
SPP 6,1%

Captivebolag 2,9%
Moderna
Försäkringar

Länsförsäkringar 10,4%

Skandia 15,2%

Alecta 6,2%
Folksam 11,4%

Nordea 6,3%
If 18,7%

Trygg-Hansa 15,8%

25,8%

SEB 13,9%

3,9%

Folksam 15,4%

Övrigt 9,0% Länsförsäkringar 4,6%
Danske Bank 4,0%
Swedbank
SBAB 5,9%

Swedbank 7,8%
SEB 10,5%

AMF Pension
10,8%

Nordea 14,1%

Handelsbanken
22,7%
Källa: Moneymate

Länsförsäkringar behåller sin marknadsledande
position på sakförsäkringsmarknaden med en marknadsandel på 28,9 procent.

Länsförsäkringar ökade marknadsandelen på den totala livförsäkringsmarknaden från 7,5 procent till 10,4
procent

Länsförsäkringar stärker sin marknadsandel från
4,4 procent 2010 till 4,6 procent 2011.
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För att lyckas bli det bästa bankalternativet för våra kunder och nå våra högt ställda
tillväxtmål krävs att vi fortsätter att vara bäst på försäkring. Sakförsäkring och bank är
varandras förutsättning. Det är våra egna sakförsäkringskunder som vi vill ha som
bankkunder. De känner oss redan, vet att vi står för trygghet och stabilitet och att vi har
vårt fullständiga fokus på dem. Många är också livförsäkringskunder i Länsförsäkringar
och vi ska erbjuda dem att bli bankkunder i sitt eget bolag. Vi är inte lika kända som
bank vilket gör att vi ännu mer måste uppträda också som bank.

KOMMENTAR

Stabilitet i orostider
Länsförsäkringar har etablerat en marknadsledande position inom sakförsäkring
som år efter år ligger kring 30 procent.
År efter år har vi också nöjda sakförsäkringskunder, ibland Sveriges allra mest
nöjda och vissa år de näst mest nöjda.
Sakförsäkringsaffären är stabil och ligger
till grund för tillväxt inom andra områden.
Utan sakförsäkring skulle vi inte ha möjligheter att driva andra verksamheter och
lyckas som vi gör.
Sakförsäkring och bank hänger ihop
För att behålla sakförsäkringspositionen
framöver räcker inte bara att vara bäst på
sakförsäkring, vi måste också lyckas inom
bank. Majoriteten av våra sakförsäkringskunder har sin bank hos någon annan än Länsförsäkringar. Och det är banker som alltmer
framgångsrikt börjar erbjuda sakförsäkring.
Så för att lyckas med sakförsäkring
måste vi lyckas med bank. För att lyckas
med bank måste vi lyckas med sakförsäkring. Det hänger liksom ihop.
Stabilitet i orostider
Både resultat och konsolidering påverkades
av den negativa kapitalavkastningen 2011,
men inledningen av 2012 har varit betydligt
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mer positiv och gruppen har tagit tillbaka
större delen av det vi tappat. Länsförsäkringar står starkt i orostider. Vårt varumärke
gör att vi i dessa tider uppfattas som trygga
och stabila, vilket bland annat märks på
vår tillväxt inom bank. Tillväxten följer
den plan vi har och lönsamheten fortsätter
vara stabil. 2011 tog vi nästan 10 procent
av nyförsäljningen till privatpersoner inom
både sparande och utlåning. Totalkostnadsprocenten inom sakförsäkring förbättrades
under året till 100 och arbetet fortsätter för
att nå en lägre nivå.
Förtroendet för Länsförsäkringar som
bank har stärkts väsentligt det senaste året.
De mest nöjda kunderna och utmärkelsen
Årets Bank är bra bevis för det. Vi har gått i
mål med omstrukturering av livförsäkringsverksamheten och försäljningen av fondlivbolaget till Länsförsäkringar AB. Därmed
har vi lagt grunden för den långsiktiga framtidssatsningen att erbjuda fondförsäkringslösningar till företag och privatpersoner.
Kundägd bolagsform står
för långsiktighet
Nu är rätt tidpunkt att lyfta begreppet kundägd, vilket vi långsiktigt kommer att ägna
stor kraft åt de kommande åren. I kontrast

till betydelsen där många bara förknippar
ordet kundägd med kollektivism, så vill vi
vidga begreppet till att också stå för en form
av insyn och inflytande som många kunder
efterfrågar. Att välja det kundägda Länsförsäkringar som sitt försäkringsbolag eller
bank är att välja att tillsammans med andra ha
kontroll och ta ansvar för sin egen ekonomi.
Det är också viktigt att lyfta fram trygghetsaspekten av ägarformen – kundägda bolag
har stabila långsiktiga ägare och står starka
i tider av finansiell oro. Utmärkelsen Årets
Bank är ett konkret exempel som belyser
det här. Och det kundägda som begrepp
stärks i och med förändringen inom Skandia. Den konkurrens som det för med sig
blir spännande att ta sig an.
Välkommen bankdebatt
Det system vi har i Sverige med några få
stora banker måste fortsätta att debatteras.
Inte minst hur spelreglerna ser ut och vilka
förutsättningar de ger för att vi ska få en
sund konkurrens på marknaden. Från politiskt håll kommer signaler om att det är
enklare att upprätthålla kontroll om de bara
har få aktörer att hantera. Samtidigt påpekas hur viktigt det är att ta i med hårdhandskarna för konsumenternas och väljarnas

STEN DUNÉR, VD LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB

bästa. Effekten blir att ett motsatsförhållande mellan banker och kunder målas upp,
när det i verkligheten är så att bankerna ger
sina kunder möjlighet att nå en levnadsstandard som annars inte varit möjlig.
Bankerna är med sin utlåningspotential
kundernas bästa vän, vilket samtidigt innebär att ”Utan banken stannar Sverige”.
Detta är en fråga som vi med vår kundägda bank kommer att driva. Vår bank är
till för kunderna och har inga andra uppdragsgivare. Vi kommer därför att i ökad
utsträckning dels ta plats i debatten, dels
synliggöra oss ännu mer som bank.
Engagemang för ett tryggare samhälle
Förändringar brukar leda till utveckling,
men det finns områden i Sverige där det
finns tecken på att utvecklingen är på väg
i fel riktning. Utanförskapet ökar och det
handlar om att alltfler, framförallt unga
människor, ställer sig utanför samhällets
grundläggande värderingar. Många och
alltfler går inte igenom gymnasiet, arbetslösheten bland unga ökar och kriminaliteten
går allt lägre ner i åldrarna. När kriminella
blir förebilder och kriminellt liv blir målet
för ungdomar, då är samhället på väg i fel
riktning. För Länsförsäkringar som lokala,

kundägda företag är det naturligt att engagera sig i de här frågorna. Vi har under
många år arbetat för att skapa ett tryggare
samhälle och vårt engagemang i samhällsfrågor är självklart. I ökad utsträckning
kommer vi att stödja och engagera oss i
verksamheter som ger tryggare samhällen.
Ett tryggare samhälle blir det också när
sparandet ökar. Många i vårt land har inte
något buffertsparande och för en majoritet
finns inte mer än en månadslön i tillgängligt
kapital, vilket är alldeles för lite. Vi ska
under året dra vårt strå till stacken för att
genom fakta och debatt understryka att det
behövs incitament från staten för att öka
stimulanserna till sparandet hos de många
och inte bara hos den minoritet som redan
idag har ett bra buffertsparande.
Länsförsäkringar befinner sig i en spännande utveckling. Vi breddar vår verksamhet men vi gör det primärt inom Sveriges
gränser och vi fortsätter att göra det med

vårt lokala framgångskoncept: Via 23 länsförsäkringsbolag möter vi kunder inom
bank, försäkring och fastighetsförmedling.
Vi breddar också vårt engagemang för att
bidra till ett tryggare och säkrare samhälle.
För oss hänger allt ihop. Bank, försäkring och fastighetsförmedling utifrån ett
kundperspektiv. Engagemang i det lokala
samhället hänger ihop med våra värden och
vår verksamhet – att bidra till ökad trygghet.
Stockholm i mars 2012.
På uppdrag av de 23
länsförsäkringsbolagen

Sten Dunér
Vd Länsförsäkringar AB
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OM LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Det här är Länsförsäkringar
Länsförsäkringsgruppen är unik på den svenska marknaden för ﬁnansiella tjänster. 23 kundägda länsförsäkringsbolag samverkar och kombinerar det mindre företagets förmåga att förstå kunden med stordriftsfördelar.
Alla bolagen 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,
olycksfalls- och sjukförsäkringar, livförsäkringar, pensions- och fondsparande och genom Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling en heltäckande fastighetsförmedling.

Under ett och samma varumärke, genom
23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag, får kunderna en helhet av tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. 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 fick
under 2011 ett tydligt fokus på tjänstepensionsmarknaden och på sparande i fondförsäkringar och förstärks i och med Länsförsäkringar ABs förvärv av fondlivbolaget.
Bankverksamheten växer i såväl volym
som lönsamhet 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.
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.
Det kundägda – den största
konkurrensfördelen
Omsorgen om kundernas pengar och 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 kund-
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ägda 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. De tydliga kundfördelarna att få
samlade lösningar för allt som rör den egna
ekonomin sammanfattas i det kommunikativa konceptet ”Länsförsäkringar. Bank,
försäkring och fastighetsförmedling. Det
hänger liksom ihop.”
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. De enda ekonomiska intressen som styr verksamheten
är omsorgen om kundernas bästa och långsiktiga ekonomiska intressen går alltid före
kortsiktiga.

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 enkla banktjänster. Det återstår ett arbete med att tydligt och konsekvent visa att Länsförsäkringar också är en professionell bank. Men
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 sam-

verkan 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 verksamheter lämpar sig
bättre för arbete i mindre skala, som till
exempel kundmötet. I balansen ligger framgången. Utgångspunkten för samarbetet
inom länsförsäkringsgruppen är alltid att så
stor del som möjligt av verksamheten ska
drivas av de lokala bolagen och i princip
alla kundkontakter sker där. För Länsförsäkringar är själva kärnidén att möta och
känna kunden och det görs bäst i småskalighet. Nationella Call Centers som gör att
kunden inte känner närhet till personer och
beslut skulle inte leda Länsförsäkringar
framåt. Det skulle tvärtom gå emot de
grundvärderingar som gjort länsförsäkringsbolagens ställning i sina lokala samhällen så unikt starka. 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. Var i landet kunden än
bor och i vilket bolag hon än är kund möter
hon alltid samma Länsförsäkringar. Det
visar styrkan i varumärket, som är resultatet
av ett varumärkes- och 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 bran-

schen för bank, försäkring och pension.
Nordic Brand Academys mätning Anseendebarometern 2011 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. 2011 års mätning
visade att Länsförsäkringar återigen hade
Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Inom sakförsäkringar blev placeringen tvåa både bland
privatkunderna och företagskunderna.
Inom livförsäkring hade Länsförsäkringar
de mest nöjda tjänstepensionskunderna.
På privatmarknaden blev placeringen trea.
För första gången hamnade Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i topp bland
fastighetsmäklarföretagen i SKIs mätning
av kundnöjdhet.
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Kundernas ekonomiska
trygghet är det enda uppdraget
Frågor om långsiktig hållbarhet och
lokalt engagemang har aldrig varit
en vald strategi för Länsförsäkringar
– 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 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.
Samtliga bolag har ett starkt engagemang i det lokala samhälle där de verkar –
ett engagemang som inte bara vänder sig till de egna kunderna utan där målsättningen är att göra gott för hela samhället. Det görs utifrån synsättet att det
inte är länsförsäkringsbolagens pengar som ska växa – utan kundernas.

Bakgrund
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 en individuell
trygghet för kunder och ägare. En trygghet
som inte bara handlar om att förebygga sakskador – den handlar lika mycket om en ekonomisk trygghet vid sakskada och en omtanke
om bankkunders vardagsekonomi och livoch pensionsförsäkringskunders livskvalitet
och tryggade 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.

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2011
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SOCIALT ANSVAR

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 närmare 3 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 hela tiden 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. De enda ekonomiska intressen som styr verksamheten är
omsorgen om kundernas långsiktiga trygghet. Genom att skadekostnaderna sänks kan
premierna hållas nere. Det är omsorg om
kundernas pengar, och samtidigt en del av
miljöarbetet. Inom områdena brand och
vatten har det under många år bedrivits

SAMHÄLLSENGAGEMANG – GODA EXEMPEL

Det ﬁnns inom länsförsäkringsgruppen en stor mängd exempel
på aktiviteter som syftar till att
gynna det lokala samhället och
medborgarna som bor där. Formen och innehållet varierar, men
gemensamt för aktiviteterna är
att de gynnar hela samhället och
inte enbart de egna kunderna.
Här följer några exempel:

GRANNSAMVERKAN I HALLAND – FÄRRE BROTT
Brottsligheten har minskat avsevärt sedan grannsamverkan infördes i stadsdelarna
Sörse i Varberg och Andersberg i Halmstad. Satsningen är ett forskningsprojekt i
samarbete mellan Länsförsäkringar Halland, Halmstads Bostads AB, Varbergs
Bostads AB, polismyndigheten och högskolan i Halmstad.
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skadeförebyggande arbete såväl av länsförsäkringsbolagen som gemensamt genom
Länsförsäkringar AB. Det gemensamma
arbetet har som inriktning att påverka myndigheter och branschorganisationer vid
regelutformning för byggande för att höja
brand- och vattenskadesäkerheten. Länsförsäkringar AB arbetar på motsvarande
sätt med bland annat trafiksäkerhetsfrågor.

WOMAN
IN RED
Ett antal länsförsäkringsbolag har i
samarbete med 1,6 och 2,6 miljonerklubben deltagit i evenemanget Woman
in red, som sätter fokus på kvinnors
hälsa och livskvalitet, inklusive den
ekonomiska livskvaliteten.

Engagemang i
det lokala samhället
Länsförsäkringars arbete med samhällsansvar är en naturlig del av verksamheten
sedan lång tid tillbaka. Länsförsäkringsbolagen har 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 i den omgivning där människor lever och verkar. Insatser som gynnar

inte bara de egna kunderna utan hela samhället. Det tar form av till exempel trafiksäkerhetsarbete, hälsofrämjande arbete och
aktivt miljö- och klimatarbete i närmiljön
och i hela landet. Länsförsäkringar har en
stor trovärdighet inom miljöområdet och
sedan flera år genomförs klimatseminarier.
Länsförsäkringar bedriver ett aktivt
skadeförebyggande arbete, som både
minskar skadekostnader och utsläpp av
koldioxid. Det förstnämnda kommer
dagens kunder till glädje genom fortsatt
konkurrenskraftiga premier. De minskade
utsläppen kommer även framtida generationer till glädje. Förutom de rent skadeförebyggande insatserna riktade direkt till

de egna kunderna bedrivs ett aktivt förebyggande samhällsarbete i syfte att, tillsammans med andra, skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna
i länet. Omsorgen om det lokala samhället
syns också till exempel i den långsiktiga
omsorgen om pensionsspararnas pengar
och i bankerbjudandets lokala prägel. Det
pågår också ett långsiktigt arbete med
bidrag till forskning inom områden som
syftar till ökad individuell trygghet och
minskade risker i samhället.

RÄDDA VÄRLDEN!
Rädda världen – vi börjar i Blekinge. Ett miljöprojekt där Länsförsäkringar
Blekinge involverat elever från låg- och mellanstadieklasser som fått använda sin
fantasi för att beskriva hur vi ska rädda världen tillsammans. Resultatet har bland
annat blivit en bok där intäkterna går till lokala miljöprojekt.

AKUTINSATS FÖR BARN
Flera länsförsäkringsbolag har genomfört
akutinsatsutbildningar i syfte att öka kunskapen om hur man ska agera i väntan på
ambulans vid ett sjuk- eller olycksfall. Utbildningen riktar sig i första hand till föräldrar och handlar om vanliga olyckor som
drabbar barn i olika åldrar.

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2011
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MEDARBETARE

Attraktiv arbetsgivare
inom försäkring, bank
och fastighetsförmedling
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 – ett arbete som givit resultat.

Länsförsäkringar klev in bland de 30 bästa
företagen alla kategorier i 2011-års upplaga
av Företagsbarometern. Undersökningen
görs av företaget Universum och mäter hur
attraktiva olika arbetsgivare är bland studenter. Förutom en placering på 30-listan
blev Länsförsäkringar även för nionde året
i rad utsedda till försäkringsbranschens
mest attraktiva arbetsgivare bland ekonomstudenter.
I samma mätning i kategorin Bank och
Fastighet hamnar Länsförsäkringar på
femte plats som attraktiv arbetsgivare.
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Dessa resultat är ett kvitto på ett starkt varumärke som arbetsgivare. Länsförsäkringar
är en bolagsgrupp med ärlig omtanke om
både kunden och medarbetaren och ser den
enskilde medarbetarens personliga betydelse för framgången i kundmötet.
Förutom besök på landets högskolor och
universitet satsar Länsförsäkringar även på
att synas i digitala medier där studenterna
finns, både på sin fritid och när de aktivt
söker jobb. Kommunikation till den här
målgruppen sker via en karriärsida på
Facebook och Careerbook.

Intern arbetsmarknad
23 självständiga länsförsäkringsbolag som
gemensamt äger Länsförsäkringar AB,
innebär också goda möjligheter till utveckling i en mångfald av yrken. Via karriärfliken på externa hemsidan får arbetssökande
en blick över alla lediga jobb som finns att
söka inom länsförsäkringsgruppen. Bolagsstrukturen innebär också en stor intern
arbetsmarknad och karriärutveckling för
medarbetarna.
Bred utbildningsverksamhet
Länsförsäkringar investerar i utbildning
och kompetensutveckling för medarbetarna. Möjligheter till det finns både inom
det lokala länsförsäkringsbolaget och 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 2011 startades 180
utbildningar. Det genomfördes 10 000
utbildningsdagar, varav 3 500 var e-utbildningar, 5 000 lärarledda dagar och 1 500
genomförda tester.
Inom arbetsmiljö och hälsa erbjuder de
flesta länsförsäkringsbolag sina medarbetare sjukvårdsförsäkring och arbetar professionellt med rehabilitering via rehabiliteringsförsäkringen eller i egen regi. Träning
subventioneras och på många bolag finns
även egna motionslokaler.

MEDARBETARSTATISTIK

Tillsvidareanställda per den 31 december
2011

23 länsförsäkringsbolag inkl
Mäklarservice

2010

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2303

2004

2 291

1 997

847

691

826

683

78

44

75

47

23 länsförsäkringsbolag
Länsförsäkringar AB
Mäklarservice
Totalt antal tillsvidareanställda

5 967

Medelålder chefer

2010

2011

2010

Kvinnor

47

46

46

45

Män

48

47

46

46

5 919

23 länsförsäkringsbolag inkl Mäklarservice
2011

Tillsvidareanställda
som slutat och
gått till annat
bolag inom Länsförsäkringsgruppen

Tillsvidareanställda
som rekryterats
under året

Könsfördelning ledning och styrelse

Tillsvidareanställda
som slutat
under året

Vd
Ledningsgrupper 1)
Styrelseledamöter 2)

2011

2010

2011

2010

2011

2010

23 länsförsäkringsbolag inkl Mäklarservice

322

266

38

44

242

239

Länsförsäkringar AB

134

136

8

10

86

139

23 länsförsäkringsbolag inkl
Mäklarservice
Åldersintervall alla medarbetare

Länsförsäkringar AB

2011

Fullmäktigeförsamling 3)

2010

2011

2010

460

446

120

105

31–40 år

1 125

1 148

413

426

41–50 år

1 423

1 374

528

515

51–60 år

1 108

1 133

375

370

316

310

102

93

Kvinnor

6

18

4

Män
22

70

119

70

133

93

145

91

152

412

916

392

905

Länsförsäkringar AB
2010

Kvinnor

Män

Kvinnor

3

7

2

7

Ledningsgrupper 1)

19

39

20

39

Styrelseledamöter 2)

21

64

14

51

Vd

2011

Män

2011
Könsfördelning ledning och styrelse

Länsförsäkringar AB

2010

Kvinnor

Män

1)

0–30 år

61–
Medelålder, kvinnor
Medelålder, män

45

44

45

45

45

45

46

45

2010

Kvinnliga
chefer

Manliga
chefer

Kvinnliga
chefer

Manliga
chefer

1

6

3

5

31–40 år

36

45

38

43

41–50 år

85

115

90

116

51–60 år

46

112

39

111

Åldersintervall chefer
0–30 år

61–
Totalt

5

15

3

25

173

293

173

300

Totalt

466

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

23 länsförsäkringsbolag inkl Mäklarservice
2011

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

473

Länsförsäkringar AB

2011

2010

2011

2010

2,7

2,8

2,6

2,5

32,4

33,9

34,9

34,8

Sjukfrånvaro fördelad efter kön i procent
Män

1,8

1,8

1,4

1,5

Kvinnor

3,6

3,7

3,6

3,4

29 år eller yngre

2,8

2,8

4,2

3,4

30–49 år

2,3

2,4

2,1

2,1

50 år eller äldre

2,8

3,3

3,2

3,1

Sjukfrånvaron fördelad efter
ålderskategori i procent

Länsförsäkringar AB
2011
Åldersintervall chefer
0–30 år

Kvinnliga
chefer

2010
Manliga
chefer

Kvinnliga
chefer

Manliga
chefer

1

1

0

4

31–40 år

16

27

25

30

41–50 år

36

46

33

47

51–60 år

19

33

2

32

4

3

0

3

76

110

77

116

61–
Totalt
Totalt
Bankmedarbetare i länsförsäkringsbolagen
Årsanställda

186

193
2011

2010

794

741
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MILJÖANSVAR

Miljöhänsyn, en del
i ett hållbart företagande
Länsförsäkringsbolagens arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador
ger positiva miljöeffekter. Att undvika en skada är att undvika utsläpp av kemikalier i luft och vatten. En annan
viktig roll är att sprida kunskap till kunder om vilken miljöpåverkan Länsförsäkringar har och vilka åtgärder som
görs. Engagemang i miljöfrågor är Länsförsäkringars bidrag till ett mer ekologiskt och hållbart samhälle.

Att resa påverkar miljön
Resor i tjänsten släpper 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 medarbetare
som kör i tjänsten kurser i Ecodriving, för
att lära sig att köra miljö- och energisnålt.
Ett annat sätt att minska miljöpåverkan från
resor är att inte resa alls. Genom att mötas
via telefon eller annat media sparas såväl
miljö som arbetstid.
Färre pappersutskick ger mindre
utsläpp av CO2 och miljöfarliga
tryckkemikalier
Som försäkrings- och bankföretag är Länsförsäkringar en stor brukare av papper.
Varje år skickas mer än 72 miljoner pappersark till kunder. För att minska pappersförbrukningen utvecklas de digitala lösningarna och utvecklingen av internetkanalen ger stora möjligheter att minska pappersutskicken och samtidigt höja kvaliteten i
informationen som syftar till att få mer
enhetliga och tydligare kunddokument.
Aktivt medverka till lägre
energiförbrukning
Flera av kontoren i landet har el som är
märkt med Bra Miljöval, vilket ger minsta
möjliga utsläpp av koldioxidutsläpp. Även
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om förnyelsebar el används så är det viktigt
att hela tiden arbeta med att minska förbrukningen av kWh för att bidra till en total förändring av energiförbrukningen. Kontoren
värms i de flesta fall av lokalt producerad
fjärrvärme. Länsförsäkringar har fastigheter som är certifierade enligt LEED, Green
Building samt Miljöklassad Byggnad, ett
unikt svenskt klassningssystem för att
skapa bättre miljö, hälsa och energi.
Försäkringsprodukter för en giftfri miljö
Länsförsäkringar erbjuder en försäkringslösning som garanterar att det finns pengar
till en miljömässigt korrekt hantering av de
försäkrade produkterna den dagen de ska tas
om hand. Sedan flera år erbjuds en återvinningsförsäkring för lantbruket som minskar
mängden miljöfarligt avfall och skrot i lantbruket. Flertalet lantbruk har olika former
av farliga avfall som oljor, kemikalier,
mediciner och gamla obrukbara maskiner.
Det är produkter som klassas som farligt
gods och ska hanteras enligt särskilda regler. Under 2011 samlades 74 ton bekämpningsmedel, 889 ton spillolja, 69 ton oljefilter, 14 ton lysrör, 64 ton färgrester och
4 263 ton skrot in från jordbruk och landsbygdsfastigheter. Skrotet återuppstår som
nya produkter och risken för olyckor för
både människor och djur minskar när det
farliga avfallet försvinner.
Försäkringsprodukt för förnyelsebar
energiproduktion
Just nu befinner sig Sverige i den inledande
fasen av en lång period av omfattande om-

ställning av energiproduktion. För att stödja
utvecklingen av förnyelsebar energiproduktion har Länsförsäkringar tagit fram
en försäkring för vindkraftsparker. Under
2011 fortsatte försäkringar tecknas för
vindkraftparker enligt Länsförsäkringars
vindkraftkoncept. I konceptet ingår den
unika återvinningsförsäkringen som säkerställer en miljömässigt riktig rivning och
återvinning av vindkraftverken den dag
det blir aktuellt.
Utsläpp av miljöfarliga ämnen
För den yttre miljön är varje skada som
kan undvikas viktig. En brand- eller vattenskada medför att förstört material ska ersättas med nytt, transporter ska till och energi
för upptorkning av vatten ska nyttjas. 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. Länsförsäkringsgruppen är
med och levererar skadestatistik till ”Vattenskadeundersökningen”, som är en nationell
undersökning av vattenskadeorsaker. Målet
är att löpande följa upp och snabbt kunna
identifiera orsaker till vattenskador.
För att minimera skadehändelserna och
minska konsekvenserna av inträffade skador
arbetar Länsförsäkringar med att hela tiden
utveckla det skadeförebyggande arbetet.

För en villa som brinner ner till grunden
har Länsförsäkringar beräknat att cirka
25 ton koldioxid släpps ut. Förutom utsläpp
i luften i samband med branden, sker utsläpp
av miljögiftiga ämnen till marken och närliggande vattendrag genom det släckvatten
som används. Likaså blir efterföljderna av en
brand att stora mängder restmassor ska transporters bort, sorteras och omhändertas för att
minimera spridning av miljöfarliga ämnen
samt återvinna det material som är möjligt.
Länsförsäkringar gör en årlig uppföljning av PVC-branschen i syfte att påverka
till en förbättrad miljöanpassning och ökad
återvinningsgrad av bland annat plastmattor
som används i våtrum. För att undvika bränder genomförs många olika aktiviteter, till
exempel provtryckningar, besiktningar av
skorstenar och elbesiktningar av lantbruk.
Ökad skaderisk när klimatet förändras
Förändringen av klimatet kommer att öka
riskerna i samhället, främst för översvämningar, ras och skred. Dessa risker finns
redan idag, men både frekvenser och effekter väntas bli större redan under de närmaste
decennierna. Samtidigt som riskerna ökar,
så görs samhället känsligare till exempel med
ett ökat sjönära byggande. Utöver de naturpåverkande riskerna utvecklas vårt samhälle. Därför arbetar Länsförsäkringar med
att förebygga risken att det sker en skada.
Länsförsäkringar driver ett gemensamt
skadeförebyggande arbete. Syftet är att
stärka rollen i ett hållbart samhälle och bidra
till en utveckling av det lokala samhället
genom ökad trygghet och färre skador.
Länsförsäkringar är delaktiga i olika konferenser och seminariedagar för att sprida
kunskap om hur man gör för att på bästa sätt
undvika en skada i olika sammanhang.

till nytta i samhället genom publicering
och seminarier.
För utlysningen år 2010 och 2011 prioriterades området ”Tryggt Boende”. Under
hösten 2011gjordes också en utlysning med
inriktning mot ”Oskyddade Trafikanter”.
Inom ramen för dessa projekt finns flera som
har betydelse för miljön, till exempel ”Sårbarhet för översvämningar” och ”Vattenavledning för en säker bebyggd miljö”.
Sedan 1990-talets början har Forskningsfonden finansierat närmare 145 forskningsprojekt med tillsammans cirka 80 Mkr, inom
bland annat följande områden trafiksäkerhet, brottsbekämpning, hälsa och välfärd,
klimat, miljö, brand, skog och lantbruk
samt återvinning av produkter.
Sprider kunskap
Länsförsäkringar verkar både nationellt
och internationellt med att sprida kunskap
från den egna verksamheten och från samarbeten med andra aktörer för att minska
miljöpåverkan. Tillsammans med berörda
branschorganisationer och Boverket diskuteras hur bransch- och myndighetsregler
ska utformas så att de främjar ett boende
som är säkrare, sundare och miljövänligare.

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 och
lokala miljöbeslut beslutar bolaget själv.
Det innebär en garanti för ett systematiskt
och långsiktigt miljöarbete med lokal prägel. Årligen genomförs miljörevisioner på
alla bolag, av extern företag och av egna
miljörevisorer.
I all skadeupphandling av skadetjänster
ställs miljökrav. Entreprenörer för till
exempel bilverkstäder och byggfirmor
bedöms enligt både miljö- och kvalitetsparametrar, till exempel om företaget har
miljöpolicy och miljömål och hur miljölagsefterlevnaden säkerställs. Även när
ett företag vill låna pengar förs en dialog
med kunden om miljöpåverkan som verksamheten har och likaså vid val av fonder,
och fondförvaltare, som Länsförsäkringar
erbjuder kunder ställs olika krav på miljöhänsyn.

Stödjer forskning
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning
som ligger nära människors vardagliga
trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad
ekonomisk och fysisk trygghet i samhället.
Det är en av delarna i Länsförsäkringars
engagemang i det lokala samhället. Inriktningen är mot tillämpad forskning. Resultaten görs tillgängliga för alla. En viktig
uppgift för Länsförsäkringsbolagens
Forskningsfond är att stödja spridningen
av forskningsresultaten så att de kommer
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SAKFÖRSÄKRING

God tillväxt och stärkt
position inom företag
För merparten av sakförsäkringsverksamheten i länsförsäkringsgruppen ligger affären 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 18,8 mdr ligger 14,8 mdr i de 23 länsförsäkringsbolagen och
resten i Länsförsäkringar AB.

Sakförsäkringsmarknaden
Sakförsäkringsmarknaden växer och har,
mätt i inbetalda premier, ökat med 4 procent under året. Tillväxten sker främst inom
motor-, hem- och villaförsäkring, sjuk- och
olycksfallsförsäkring samt djurförsäkring.
Trots lågkonjunkturen ökar antalet försäkrade hem, villor och fordon. I tider med
ekonomisk oro ökar ofta betydelsen av
försäkring för att skapa trygghet.
Den svenska sakförsäkringsmarknaden
präglas av samarbete med banker, företag
och andra organisationer. Grupplösningar
blir allt vanligare liksom användningen av
nya kanaler som internet och mobila lösningar. Alla dessa satsningar har det gemensamt att de ska stärka distributionskraften
och att underlätta kommunikationen med
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kunden i de situationer där behoven av
försäkringslösningar uppstår. Även försäkringsförmedlarnas roll har stärkts, både
som distributörer och som utvecklare av
kunderbjudandet.
Effektiviseringar för att minska driftskostnaderna blir allt viktigare för att aktörerna på marknaden ska behålla konkurrenskraften i den allt tuffare konkurrensen.
Samtidigt ökar också behovet av och konkurrensen om medarbetare med specialistkompetens.
Hållbarhetsfrågorna, med bland annat
klimatfrågan, har fortsatt att vara aktuella
under året och blir alltmer framträdande
i branschen som ett sätt att profilera företaget. Ett område som också varit i fokus
under året är skaderegleringen och skade-

servicen. I tider med hård konkurrens och
prispress söker bolagen andra värden att
ge sina kunder än lägsta pris.
Året har präglats av ett stort antal
väderrelaterade skador i form av stormar,
översvämningar och åska. Hittills har inte
skadorna lett till direkta prishöjningar på
marknaden, men utvecklingen bevakas och
arbetet för att minska konsekvenserna av
de väderrelaterade skadorna intensifieras
i branschen.
I ett längre perspektiv är frågan om socialförsäkringens framtida utformning och
eventuella privatisering av delar i socialförsäkringen viktig för sakförsäkringsbranschen. Därför pågår arbeten både i de enskilda bolagen och i samverkan mellan
bolagen för att utveckla och beskriva tänkbara framtida lösningar inom vissa områden.
Oavsett hur den framtida utformningen av
socialförsäkringen kommer att se ut är det
önskvärt att de offentliga åtagandena blir
tydliga, eftersom det skapar förutsättningar
för kompletterande försäkringslösningar.
Marknadsposition
Länsförsäkringar är klart marknadsledande
på den växande sakförsäkringsmarknaden,

med en marknadsandel på 28,9 (28,8)
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 35,5 (35,4)
procent. Beståndet för företags- och fastighetsförsäkring har ökat under året,
både mätt som premier och antal, vilket
innebär att Länsförsäkringar behåller sin
ledande ställning på marknaden. Länsförsäkringar kan genom sin närhet till
kunderna 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 både antalet försäkringar och
marknadsandelen till 30,7 (30,4) procent
och inom villahem minskar marknadsandelen till 38,9 (39,9) 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 marknadsledande position med en marknadsandel på 57,0 procent.
Många företagare är måna om att
deras medarbetare inte får långa sjukskrivningsperioder. Sjuk- och olycksfallsförsäkringsmarknaden växer därmed
och har under året ökat med 8 procent.
Konkurrensen ökar då fler och fler företag tar sig in, framförallt på sjukvårds-

KORT OM 2011

MARKNADSANDEL

STARK KONSOLIDERING

28,9%

Konsolideringen är fortsatt stark med en
konsolideringsgrad på 171 (190) procent.

Den marknadsledande positionen behålls med en marknadsandel på 28,9 (28,8) procent.

TILLVÄXT
–2,1%

FOKUS PÅ
KOSTNADER

Premier och antalet försäkringar ökade under året.

Totalkostnadsprocenten
förbättrades till 100 och
arbetet fortsätter att sänka
den ytterligare.

Kapitalavkastningen var –2,1% och
uppgick till –1 373 (3 960) Mkr.

856 Mkr

Det tekniska resultatet ökade till 856 (529) Mkr till
följd av god tillväxt och lägre skadekostnadsprocent.

AGRIA FORTSATT LEDANDE
Genom Agria Djurförsäkring behålls den marknadsledande positionen inom djurförsäkring.

MARKNADSANDELAR SAKFÖRSÄKRING

MARKNADSANDELAR PERSONBIL

MARKNADSANDELAR HEMFÖRSÄKRING

Andel av inbetalda premier

Andel av antal försäkringar

Andel av antal försäkringar

Övriga 10,3%
Zürich 1,6%
Dina
Försäkringar 2,5%

Länsförsäkringar 28,9%

Moderna
Dina Försäkringar 4,0%
Försäkringar 3,1%

Länsförsäkringar 30,7%

Trygg-Hansa

Captivebolag 2,9%
Moderna
Försäkringar

15,3%

Dina Försäkringar 1,5%
Moderna
Övrigt 0,2%
Försäkringar 5,1%
Folksam 48,3%
If 9,6%
Trygg-Hansa
10,7%

3,9%

Folksam

Folksam 15,4%

18,6%

If 18,7%
Trygg-Hansa 15,8%

Länsförsäkringar behåller sin marknadsledande
position inom sakförsäkring med en marknadsandel på 28,9 procent.

If 23,4%

Marknadsandelen inom personbilsförsäkring ökade
något till 30,7 procent. Både Länsförsäkringars
premiebestånd och antal försäkringar ökade.

Länsförsäkringar 24,6%

Marknadsandelen inom hemförsäkring ligger stabilt
på runt 25 procent. Antalet hemförsäkringar ökade
under året.
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försäkringsmarknaden, men Länsförsäkringar är fortsatt marknadsledande.
Dessutom finns en växande oro bland
privatpersoner att de offentliga socialförsäkringarna inte räcker till, vilket gör att
fler tecknar privata försäkringar som ger
ersättning vid sjukdom, arbetslöshet,
olyckor, dödsfall och pension.
Resultat och lönsamhet
Det försäkringstekniska resultatet uppgick
till 856 (529) Mkr. Förbättringen berodde
till övervägande del på god tillväxt och en
lägre skadekostnadsprocent. Skadekostnaderna ligger dock fortsatt på en hög nivå till
följd av en ökande andel natur- och väderrelaterade skador under året. Totalkostnadsprocenten förbättrades i jämförelse med
2010 och upgick till 100 (102) procent.
Konsolidieringen minskade på grund av
negativ kapitalavkastning men är fortsatt
stark med ett konsolidieringskapital på
32 709 (34 668) Mkr och en konsolidieringsgrad på 171 (190) procent. Kapitalavkastningen uppgick till –1 372 (3 960)
Mkr och rörelseresultatet uppgick till
–2 273 (2 552) Mkr.
Kapitalallokering

En kapitalavkastning på –1 372 Mkr innebär en totalavkastning på –2,1 (6,3) procent. Den negativa avkastningen förklaras
av turbulensen på de finansiella marknaderna och att många länsförsäkringsbolag
har haft en stor exponering i aktier. Kapitalavkastningen har varierat inom gruppen
beroende på respektive bolags olika placeringsmix där vissa bolag nått en positiv
kapitalavkastning för helåret.
Styrelserna i länsförsäkringsbolagen och
de gemensamt ägda bolagen inom Länsförsäkringar AB strävar efter en stark konsolideringsnivå för att över tid kunna hålla en
jämn prissättning. Målet är balans mellan
risk och tillgängligt överskottskapital och
vården av nyckeltal prioriteras högt. En
andel av tillgångarna placerades i räntebärande värdepapper med låg risk för att
säkerställa åtagandena inom sakförsäkringsverksamheten. Samtidigt innebär den
starka konsolideringen att det, framförallt i
länsförsäkringsbolagen, finns ett buffertkapital som möjliggör placeringar i tillgångar
med högre förväntad avkastning, exempelvis aktier. Under 2011 sjönk den svenska
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börsen med 16,7 procent och världsindex
sjönk med 9,0 procent. Räntan på den svenska
tioåriga statsobligationsräntan har under
året sjunkit med 162 punkter till 1,62 procent. Den optimism som fanns på de finansiella marknaderna i början av året försvann
snabbt med de politiska oroligheterna i
Nordafrika och Mellanöstern följt av jordbävningen i Japan med efterföljande kärnkraftsolycka. Under sommaren och hösten
ökade fokus på eurogruppens skuldtyngda
länder och deras betalningssvårigheter.
Skadeutveckling

Skadekostnaderna ökade något i förhållande till föregående år och uppgick till
14 711 (14 613) Mkr. Ett ökat bestånd
och ökad premieintäkt ledde dock till att
skadekostnadsprocenten sjönk till 79 (80).
Andelen vinterrelaterade skador minskade
jämfört med föregående år medan andra
naturrelaterade skador har ökat. I de södra
och mellersta delarna av Sverige har översvämningar och stormar påverkat skadekostnaderna framförallt inom boende och
lantbruk. Även den internationellt mottagna
återförsäkringsaffären har varit drabbad
av naturrelaterade skador under året.
Medlemsbolagspoolen är länsförsäkringsbolagens återförsäkring för internt och
externt skydd samt för skador över valda
självbehåll. För att motverka en ogynnsam
skadekostnadsutveckling arbetar Länsförsäkringar målmedvetet med skadeförebyggande verksamhet och en anpassning av
produkter och tjänster. Ytterligare ett viktigt led för att stärka konkurrenskraften
hos länsförsäkringsgruppen är att konstant
arbeta med effektivisering inom skaderegleringen. Bland annat bedrivs ett systematiskt arbete inom hälsaaffären där ett nytt
automatiskt ärendehanteringssystem införts
för alla sjukvårdsskador. Även i andra delar
av sakförsäkringsaffären har delar av skadeprocessen automatiserats. Skadekostnaderna
påverkas också av produkternas utformning.
Som ett led i att sänka skadekostnaderna
har Länsförsäkringar bland annat infört
självrisk i sjukvårdsförsäkringarna vilket
lett till minskad skadefrekvens.
Affärsvolymer
Både premieintäkten och antalet försäkringar ökade under året. Premieintäkterna
ökade med 3,1 procent och beståndet mätt

i premieinkomst ökade med 3,1 procent.
Tillväxten skedde främst inom motor- och
boendeförsäkring men tillväxten var god
även inom djur och grödaförsäkring samt
inom sjuk- och olycksfallsförsäkring.
Företagsmarknaden har under en lång
period präglats av ökade volymer med en
stark prispress. Länsförsäkringar lyckades
stärka sin marknadsandel trots det tuffare
konjunkturläget där premievolymerna
påverkas av företagens lägre omsättning.
Länsförsäkringar Mäklarservice har varit
en viktig kanal i arbetet med att stärka positionen på företagsmarknaden. Konkurrensen inom Lantbruk var fortsatt hård, men
Länsförsäkringar behöll sin ledande ställning och ökade både antal försäkringar
och premieintäkter.

MARKNADSANDELAR VILLAHEMFÖRSÄKRING
Andel av antal försäkringar

Moderna
Försäkringar
Dina
5,0%
Försäkringar 5,8%

Länsförsäkringar 38,9%

Trygg-Hansa
10,2%

If 12,0%

Folksam 28,1%

Länsförsäkringar är fortsatt marknadsledande
inom villahemförsäkring med en marknadsandel
på 38,9 procent.

MARKNADSANDELAR FÖRETAGS- OCH
FASTIGHETSFÖRSÄKRINGAR
Andel av inbetalda premier

Övriga 3,6%
Gjensidige 2,4%
Folksam 2,7%
Moderna
försäkringar 2,9%
Dina
Försäkringar 3,0%
Zürich 6,1%
Landstingen 7,3%
Captivebolag 11,4%
Trygg-Hansa 12,2%

Länsförsäkringar 35,5%

If 12,9%

Inom företags- och fastighetsförsäkringar bibehåller
Länsförsäkringar en stark position med en marknadsandel på 35,5 procent.

Verksamhetsområden
Motor

Båt

Konkurrensen inom motorförsäkringar är
fortsatt hård. Nya aktörer kommer in på
marknaden och etablerade bolag utvidgar
sin verksamhet till att även omfatta företagsmotor. Ofta etableras samarbeten med
exempelvis prisjämförelsesajter och mäklare.
Trots konkurrensen har Länsförsäkringar
ökat med 45 000 registrerade fordon av den
totala nettotillväxten av fordon på 98 000.
Det innebär en marknadsandel på 32,5 procent i förhållande till 32,8 procent 2010.
För personbilsförsäkring, som är det dominerande fordonsslaget, är ökningen knappt
35 000 bilar att jämföra med den totala
ökningen på 65 000 bilar. Det innebär att
marknadsandelen för personbilar nu är 30,7
procent mot 30,4 procent vid årets början.
Under året utökades skyddet i personbilsförsäkringen till att även omfatta skador
som kan uppstå när man till exempel råkar
välja felaktigt bränsle.
Utöver den löpande översynen av prissättningen som görs för att nå så rättvis premie som möjligt har även en mer genomgripande översyn av prissättningsmodellen
för traktor gjorts. Även här är syftet att öka
rättvisan i prissättningen för denna fordonstyp och att öka konkurrenskraften.
Inledningen av året var snörik, vilket
medförde högre skadekostnader än normalt. Därefter har utvecklingen varit mer
gynnsam och skadekostnaderna hamnade
för helåret något lägre än föregående års.

Det svenska beståndet av fritidsbåtar minskar för andra året i rad, vilket resulterat i att
färre båtar försäkras. Båtbranschen har lidit
svårt av finans- och skuldkrisen och försäljningen av nya båtar är nu nere på en knapp
tredjedel jämfört med toppåren 2006–2007.
Premierna pressas av märkesförsäkringar
och försäkringar som ingår i båtköpet och
fler försäkringsbolag har helkundserbjudanden som innefattar båtförsäkringen.
Länsförsäkringar ökade sin marknadsandel från 27,5 till 28,3 procent i tilltagande
konkurrens. Länsförsäkringar ökade 2011
både premieintäkt (4,3 procent) och antal
båtförsäkringar (1 procent).
Skadekostnaderna ökade under året med
1 procent, medan snittskadekostnaden
minskade med 3,4 procent. Senhöstens
stormar bidrog till skadekostnadsökningen
medan båthusbränderna var färre. Trenden
med ökande antal stölder av utombordsmotorer fortsätter att oroa.

Boende
Boendeförsäkringsmarknaden präglas fortfarande av hård konkurrens med pressade
premienivåer. Precis som Länsförsäkringar
arbetar många bolag med helkundserbjudanden och har samarbeten med banker för
att kunna erbjuda bolån. Antalet kunder
med både bolån och boendeförsäkring
ökade inom länsförsäkringsgruppen med
12 procent under 2011.
Länsförsäkringar är fortsatt marknadsledande inom villahemförsäkring med en
marknadsandel på 38,9 procent. Även inom
fritidshusförsäkring är Länsförsäkringar
marknadsledande med 41,6 procent och
inom hemförsäkring är marknadsandelen
24,7 procent. Premieintäkten har ökat
med 3,5 procent.
Skadekostnaderna inom boendeförsäkring ökade med 2 procent under året. Det
är framförallt väderrelaterade skador som
varit framträdande under 2011. Stormarna
Berit och Dagmar drabbade de södra och
mellersta delarna av Sverige i november
och december. De kraftiga stormbyarna
orsakade bland annat avblåsta hustak och
stora skogsskador. Läckageskador är fortfarande den största utgiftsposten och står
för 35 procent av den totala skadekostnaden.

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

Boende
Premieintäkt, brutto, Mkr

2011

2010

6 615

6 449

1 625 000 1 614 000
139 000

137 800

32,5

32,8

2011

2010

3 262

3 292

Hem, antal försäkringar

748 800

745 300

Villa+Villahem, antal försäkringar

667 100

665 300

Fritidshus, antal försäkringar

240 800

243 200

2011

2010

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

141

135

81 800

80 500

28,3

27,5

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2011

19

Företag
Beståndet för företags- och fastighetsförsäkring har ökat under året, både vad gäller
premie och antal. Länsförsäkringar behåller
sin dominerande ställning på marknaden.
Marknadsandelen ökade under året till 35,5
(35,4) procent. Konkurrensen är fortsatt
hård med nya aktörer som etablerat sig på
marknaden, vilket leder till att premienivåerna fortsatt är pressade.
Under året har Länsförsäkringar infört
en ny modell för premiesättning av Kombinerad Företagsförsäkring och påbörjat en
anpassning av övriga produkter till denna
modell. Syftet är att nå en förbättrad riskanpassning av priset och därigenom ökad rättvisa för de olika kundgrupperna. Det kan
också konstateras att den skadekostnadsökning som noterades under 2010, som en
effekt av den svåra vintern, under året har
återgått till en mer normal nivå.
Den ekonomiska krisen sätter sina spår,
framförallt inom exportnäringen, vilket ger
mindre volymer inom området transportförsäkring och andra volymbaserade grenar.
Marknaden för transportförsäkring är konstant och nya konkurrenter på den svenska
marknaden leder till en hårdare konkurrens.
Detta i kombination med lägre volymer
leder till färre offertförfrågningar då framför-

allt den mäklade portföljen inte kommer ut
på marknaden för upphandling, utan ligger
kvar hos befintlig försäkringsgivare.
Globaliseringen medför att svenska företag i större utsträckning etablerar sig utomlands, vilket ökar behoven för internationella försäkringsprogram för Länsförsäkringars kunder. Kunskaper om fördelarna
för kunderna med internationella försäkringsprogram har ökat och Länsförsäkringar, genom medlemskapet i INI (International Network of Insurance) kombinerat
med att Länsförsäkringar har tillstånd att
bedriva försäkringsverksamhet (FOS) inom
EU, ger en konkurrensfördel inom detta
segment som börjar uppmärksammas på
marknaden. 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 börjar ta fart och affärssamarbetet inom Eurapco har utvecklats, vilket
innebär att Länsförsäkringar delar risker
med sina europeiska partners med en god
lönsamhet. Nya försäkringsprodukter håller
på att utvecklas inom leasingmarknaden
och lanseringen av reseförsäkring kopplad

till bankkort har fallit väl ut. En genomlysning av länsförsäkringsgruppens Freedom
of Service (FOS) affär har genomförts och
nya produkter anpassade för den europeiska
marknaden håller nu på att utvecklas för att
stärka bolagsgruppens möjligheter att försäkra kundernas intressen inom Europa.
Inom ansvarsförsäkring är konkurrensen
hård genom att en rad nischaktörer offererar risker på en låg nivå. Förutom att Länsförsäkringar förlorade en stor kund inom
området, har portföljen utvecklats positivt
och premiebortfallet har delvis hämtats in.

Lantbruk
De anpassningar av produkter och prissättning som Länsförsäkringar gjort för att
möta den omstrukturering som skett inom
lantbruket avslutades under året. Konkurrensen är fortsatt hård men Länsförsäkringar behåller sin ledande ställning och
har ökat affären både vad gäller antal
och premier.
Skaderesultatet har förbättrats avsevärt
jämfört med föregående år där 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 Länsförsäkringars
återvinningsförsäkring samlas skrot och
miljöfarligt avfall in från lantbruken och
återvinns eller destrueras. Försäkringen
minskar miljöriskerna och kunden löser
hanteringen av sitt avfall på ett säkert
och miljöriktigt sätt.
Företag
Premieintäkt, brutto, Mkr
Antal försäkringar
Marknadsandel Företag och
Fastighet, %

Lantbruk
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2010
3 857

232 100

232 200

35,5

35,4

2011

2010

1 308

1 276

Lantbruk, antal försäkringar

192 800

191 700

Traktor, antal försäkringar

261 400

263 000

Fritidshus, antal försäkringar

240 800

243 200

Premieintäkt, brutto, Mkr
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2011
3 872

Agria Djurförsäkring
Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och
grödaförsäkring och ett dottervarumärke
till Länsförsäkringar. Specialiseringen
innebär ett renodlat fokus och engagemang
kring djuren och dess ägare. Rötterna går
120 år tillbaka och varumärket är idag Sveriges i särklass starkaste inom sitt område
med en marknadsandel på 57 procent.
Agria är ett renodlat specialistbolag och
nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket starkt varumärke. Agria har ett nära samarbete med
flera djurägarorganisationer och bidrar även
med medel till forskning om djurhälsa.
Verksamheten växer sig allt starkare på
marknader utanför Sverige och finns idag
i Storbritannien, Norge och Danmark.
Oavsett var i världen kunden möter Agria
är det samma varumärke som styrs efter
samma riktlinjer.
Ökad försäkringsgrad
Premieintäkten för egen räkning uppgick
under 2011 till 1 916 (1 795) Mkr med ett
rörelseresultat före skatt på 67 (10) Mkr.
Ökningen sker inom alla affärsområden men
framför allt ökar premieintäkten på smådjur
och förklaras både av premiehöjningar, ökat
antal djur samt även minskade annullationer
– vilket kan ses som ett kvitto på ökat fokus
på kundvård under de senaste åren.
Försäkringsgraden i Sverige ökar och
allt fler djurägare väljer Agria. Affärsområdet för hundar, katter och andra smådjur,
fortsatte även detta år att växa. Medelkostnaderna för veterinärvård håller sig på
ungefär samma nivå, men precis som föregående år ser vi en ökad frekvens av veterinärbesök, framförallt för katter. Sammantaget har skadekostnaderna för smådjur ökat
jämfört med föregående år. Hästnäringen,
som är den mest konjunkturkänsliga marknaden, har haft det fortsatt tufft och det
märks bland annat i att det föds betydligt
färre föl. Försäljning av hästar har också
minskat och hästarna införsäkras till ett
lägre värde. Trots det har försäljningsmålen
för nyteckning på föl nåtts. Skadekostnaderna för häst har minskat, framför allt på
grund av färre livskador och affärsområde
Häst visade ett positivt resultat. Affärsområde Lantbruk visar ett mycket gott resultat
tack vare ett gott hälsoläge och få hagel-

skador. Nötbeståndet fortsatte att vika svagt,
delvis på grund av att antalet mjölkbesättningar i Sverige minskar. Premiejusteringar
och erövrat bestånd från Sveland ger också
bra genomslag på årspremien och beståndet.
Av de fem aktörer som finns på den
svenska djurförsäkringsmarknaden idag har
Agria en marknadsandel på 57 procent. Den
oförsäkrade marknaden är fortfarande stor.
Tillgänglighet i digitala kanaler
Under 2011 har Agria fortsatt att förbättra
tillgängligheten och servicen till kunderna.
En stor satsning har gjorts på närvaro i de
digitala kanalerna och i sociala medier;
Agria finns på facebook och twitter och
kundtjänst via chatt är inne på sitt andra år.
Dessutom har också en första-hjälpen app
för iPhone och Android-telefoner, Agrias
Djurguide, lanserats.
Agrias webbplats har fått en rejäl modernisering 2011 och vann hederspriset ”All
time high” vid Web Service Award. Förutom att underlätta för kunden att hitta
information om sin försäkring, är intentionen att agria.se ska vara en rik kunskapskälla för den engagerade djurägaren. Den
mobila kanalen och arbetet med SMS-teknik
har fortsatt med syfte att underlätta kundens
kontakter med bolaget. Bland annat får
kunden ett SMS när deras autogiroansökan
blir godkänd. Kundutskick via papper har
setts över och digitalisering av olika kundhandlingar har hittills gjort att pappersutskicken minskats med drygt 20 procent
under 2011.
Agria International
Agria Internationals uppdrag är att etablera
och driva det unika Agriakonceptet på
utländska marknader i Sveriges närhet.

Förutom i Sverige är Agria etablerat i Storbritannien, Norge och Danmark. Affären i
Finland, i samarbete med Tapiola, avvecklades 2010. Försäljning i Danmark inleddes
i januari 2011 efter ett omfattande etableringsarbete under 2010. Det första verksamhetsåret har i stort sett gått som förväntat.
Konkurrensen från etablerade försäkringsbolag hårdnade under året och påverkade
försäljningsvolymerna.
Åtgärderna i den brittiska filialen som
vidtogs efter 2010 års negativa resultat,
däribland avveckling av den externa underwritingen har gett effekt och ger förutsättningar för en stärkt och stabil lönsamhet
framöver. Försäljningsbolaget Agria Pet
Insurance visar en stark resultatutveckling
jämfört med föregående år och gör 2011 en
vinst på cirka 2,3 MGP. Agria Internationals filial i Storbritannien vände ett kraftigt
negativt resultat 2010 till ett resultat på 4
Mkr för 2011.
Agria Dyreforsikring i Norge, som hade
sitt sjätte verksamhetsår, blev redan efter
det tredje verksamhetsåret det ledande djurförsäkringsbolaget i Norge och har sedan
2008 haft ett positivt resultat. Tillväxten
fortsätter och bolaget ökade sin premieinkomst med 17 procent under 2011.
Agria-koncernen
Premieintäkt efter avgiven
återförsäkring, Mkr
Resultat före dispositioner och
skatt, Mkr

2011

2010

1 916

1 795

199

10

Försäkringsrörelsens tekniska
resultat, Mkr

88

–10

Konsolideringsgrad, %

35

36

Driftskostnadsprocent

27

27

Skadekostnadsprocent

75

81

102

107

1 988

1 902

Totalkostnadsprocent
Premieinkomst, Mkr
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Hälsa
Marknaden för personriskförsäkringar fortsätter att utvecklas och Länsförsäkringar
ökar både premievolym och antal försäkringar inom området. Tillväxten har skett
både inom olycksfalls- och sjukförsäkring
för barn och vuxna och inom sjukvårdsförsäkring och gruppliv- och gruppsjukförsäkring. Marknadsandelen för Länsförsäkringar inom sjuk- och olycksfallsförsäkringar har sjunkit något från 19,6 procent
till 19,0 procent.
Inom hälsaaffären som tecknas av Länsförsäkringar AB, har införande av de nya
gruppförsäkringarna genomförts och vid
årsskiftet var cirka 90 procent av samtliga
gruppavtal konverterade till de nya försäkringarna. Fyra olika livförsäkringar och sex
olika sjukförsäkringar har konsoliderats till
en livförsäkring och en sjukförsäkring.
Med detta uppnås en tydlighet i kundkommunikationen och en ökad effektivitet av
den interna administrationen i skadereglering och kundservice. Under 2012 kommer
specialavtal och fortsättningsförsäkringar
att åtgärdas.
Sjukvårdsförsäkring
Sjukvårdsförsäkringsmarknaden växer alltjämt, även om tillväxttakten mattats av och
enligt senaste mätningen låg på 6 procent. En
tydlig trend är att de privatbetalda försäkringarna minskar stadigt och de företagsbetalda
ökar. Många småföretag ser vårdköer och
långa sjukskrivningar som en stark drivkraft
till att teckna sjukvårdsförsäkring till sina
anställda.
Tillväxten sker främst bland målgrupperna små och medelstora företag, med
paketeringslösningarna Sjukvård i Friplan
och Sjukvård till Företagsförsäkring. Länsförsäkringar är marknadsledare på sjukvårdsförsäkringar med en andel på runt 30
procent. I början av 2010 gjordes omfattande förändringar i sjukvårdsförsäkringen
för att långsiktigt kunna erbjuda kunderna
en prisvärd försäkring som över tiden är
prisstabil och enkel att använda. De förändringar som genomfördes med bland annat
förbättrade vårdgarantier, slopande av
remisstvång och införande av självrisk har
ökat kundtillgängligheten och sänkt skadekostnaderna. Trots förändringarna visar den
senaste kundundersökningen att kundnöjdheten ligger stabilt på en hög nivå både vad
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gäller bemötande i samband med vård och
skadehanteringen.
Med en sjukvårdsaffär i balans och marknadens mest nöjda kunder har Länsförsäkringar ett bra utgångsläge i den hårdnande
konkurrensen. Länsförsäkringar har satt
en ny standard på sjukvårdsförsäkringsmarknaden. Alla konkurrerande försäkringsgivare har infört självrisk och i olika
omfattning infört liknande förändringar
i sina försäkringsvillkor.
Gruppförsäkringar
Med de nya gruppförsäkringarna tar Länsförsäkringar det första steget mot att modernisera marknaden för gruppliv- och gruppsjukförsäkring. Syftet är att skapa försäkringar som är bättre anpassade till hur samhället ser ut idag. Svenska hushåll lånar till
exempel mer pengar än tidigare och skaffar
barn och familj senare i livet. Då krävs det
ett bättre efterlevandeskydd om någon för-

sörjare i hushållet avlider. Det är också fler
som tjänar allt mer och gapet mellan inkomst
och ersättning från Försäkringskassan vid
sjukdom ökar. Försäkringskassans regler ger
inte längre möjlighet att vara sjukskriven
under lika lång tid som tidigare. Nya regler
begränsar också ersättningen vid långvarig
arbetsoförmåga. De nya gruppförsäkringarna
har därför högre försäkringsbelopp och är
villkorsanpassade till de nya spelreglerna i
dagens samhälle. Konvertering till de nya
gruppförsäkringarna har genomförts enligt
plan och vid årsskiftet hade 90 procent av
samtliga gruppavtal de nya försäkringarna.

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

2011

2010

1 516

1 476

19,0

19,6

108 000

113 000

31,0

31,0

Återförsäkring
Premieintäkten för egen räkning var 473
Mkr och resultatet för återförsäkringsverksamheten uppgick till 0,6 Mkr. Den internationella mottagna affären visar ett negativt
resultat som följd av ett antal stora skador
under året. De största skadorna har varit
jordbävning i Christchurch Nya Zeeland,
jordbävning och tsunami i Japan, skyfall i
Köpenhamn, översvämningar i Thailand
och stormen Dagmar som drabbade Norge,
Sverige och Finland.
För den globala återförsäkringsmarknaden ser 2011 ut att vara det dyraste året för
naturkatastrofer någonsin.

Som följd av dessa skador har priserna ökat
för återförsäkringsprogram som har haft
skador. För mindre och skadefria program
har premierna i vissa fall gått ned något.
Trots alla marknadsskador är de flesta återförsäkringsbolag fortfarande kapitalstarka.
Resultaten är dock för många bolag negativa och de sämsta sedan 2005.
Exponeringen i länsförsäkringsgruppens
sakförsäkringsaffär har förändrats ytterst
lite under 2011 och det externa återförsäkringsprogrammet är i stort sett oförändrat.
Den interna återförsäkringslösningen löper
också vidare och är en stor tillgång för

Länsförsäkringar och dess kunder då systemet säkerställer stabil återförsäkring till
lägre kostnad.
Länsförsäkringsbolagen hade också
under början av 2011 onormalt höga kostnader för den hårda vintern. Kostnaden för
egendomsskador från frys och snötryck var
211 Mkr. Länsförsäkringsgruppen drabbades också av stormarna Berit och Dagmar i
november och december. Den dyraste, Dagmar, ser ut att kosta 150 Mkr och om den
blir större än så, täcks kostnaden för det av
återförsäkringsprogrammet.

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 2011 en sakförsäkringspremie om 1 052 (1 008) Mkr. 2011 blev det första året på länge då det av Mäklarservice
förvaltade sakförsäkringsbeståndet ökade, totalt med 44 Mkr. Störst var ökningen i
Region Öst/Nord som växte med 12 procent, främst inom egendomsaffär. Under 2011
utvecklade Länsförsäkringar automatiserade tjänster med möjlighet för mäklarna att
underlätta och förbättra administration till kund. I den förmedlade livaffären har detta
varit en självklarhet under ﬂera år. Marknaden utvecklas för närvarande inom ett par
områden som tidigare förutsetts och som utmanar länsförsäkringsgruppen på ett delvis
nytt sätt på sakförmedlarmarknaden. Det faktum att försäkringsförmedlarna konkurrerar mer med varandra ökar också kravet på unika produkt- och konceptupplägg.

Skadereglering
Skadeservice med kunden i fokus
Varje enskilt länsförsäkringsbolag erbjuder
privat-, lantbruks- och företagskunder ett
stort sortiment av produkter inom sakförsäkring och har egen skadekompetens 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
och det 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 2011 reglerades skador till ett
värde av totalt 10 mdr, varav cirka 40

procent var motorskador. Ett annat stort
skadeområde var boendeförsäkringar med
253 100 skador till en kostnad på 2,6 mdr,
varav 35 procent var kostnader för vattenskador.
Försäkringsbedrägerier ett fortsatt
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 2011 ledde deras arbete
till nekade försäkringsersättningar till ett
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värde av 103 Mkr. Oklara försäkringsfall
eller försök till bedrägeri inom hem- och
motorförsäkring stod för merparten av de
nekade ersättningarna. Av 2 100 ärenden
som granskats under 2011 har ersättning
nekats i 64 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 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 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. I 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
minskat utsläpp av koldioxid. Beräkningar
visar att en totalbrand i en villa orsakar utsläpp av drygt 25 ton CO2 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 CO2.
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 Myndigheten för samhällsskydd (MSB) samt olika
forskningsinstitut har fokus lagts på att
inventera risker för att kunna förebygga
naturskador.

band 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 katastrofplaner 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 katastrofplanerna ständigt utvecklas och förbättras.
Genom sin medverkan i Nordiska Kärnförsäkringspoolen har Länsförsäkringar en
beredskap för att reglera atomskador som
inte ersätts genom de egna försäkringarna.
Länsförsäkringar medverkade i den stora
övningen för samhällsberedskap SAMÖKKÖ 2011, ett scenario kring ett kärnkraftshaveri och fick en mycket god utvärdering av övningsledningen för såväl
beredskap som handlande.

Skador

Stora skador kräver särskilda resurser
Länsförsäkringar har en katastrofplan för
hantering av storskador och 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 sam-

Antal

Skadekostnad,
Mkr

Företag

37 400

1 950

Lantbruk

32 200

1 044

253 100

2 570

70 000

500

Boende
Sjuk och Olycksfall
Båt

2 730

74

Privatmotor

284 700

2 541

Företagsmotor

109 600

1 368

Summa

789 730

10 047

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 över 8 000 ärenden åt länsförsäkringsgruppen.

24

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2011

Resultatkommentar sakförsäkring
KONSOLIDERING

35 000

Mkr

%

210

30 000

180

25 000

150

20 000

120

15 000

90

10 000

60

5 000

30

0

2007

2008

2009

2010

2011

0

Konsolideringskapital, Mkr
Konsolideringsgrad, %
Länsförsäkringsgruppen har fortsatt en stark
konsolidering trots att kapitalavkastningen varit
kraftigt negativ under året. Konsolideringskapitalet
var 32 709 Mkr och konsolideringsgraden 171
procent vid utgången av 2011.

Länsförsäkringsgruppens resultat och nyckeltal inom sakförsäkring är summan av resultaten i 23 självständiga länsförsäkringsbolag
och Länsförsäkringar AB-koncernen. Länsförsäkringsgruppens resultat är fortsatt stabilt
med ett försäkringstekniskt resultat på 856
(529) Mkr. Förbättringen beror på en god
tillväxt samt att skadekostnaderna legat på
en stabil nivå i förhållande till 2010. Totalkostnadsprocenten har successivt förbättrats under året och uppgick till 100 (102).
Skadeprocenten uppgick till 79 (80) och
driftskostnadsprocenten har sjunkit något
och ligger på 21. Trots att kapitalavkastningen varit kraftigt negativ under året har
Länsförsäkringsgruppen fortsatt ett starkt
konsolideringskapital i förhållande till
verksamhetsrisken. Konsolidieringskapitalet uppgick till 32 709 (34 668) Mkr och
konsolideringsgraden till 171 (190) procent.

SAKFÖRSÄKRING
Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr
Tekniskt resultat före återbäring, Mkr
Rörelseresultat, Mkr
Driftskostnadsprocent
Skadeprocent

Premieintäkten ökade med 3,1 procent till
18 756 (18 184) Mkr. Tillväxten skedde
framförallt inom motorförsäkring och
boendeförsäkring men tillväxten var god
även inom djur- och grödaförsäkring samt
sjuk- och olycksfallsförsäkring.
Kapitalavkastningen var negativ och uppgick till –1,4 mdr, vilket innebär en total
kapitalavkastning på –2,1 procent. Den negativa avkastningen förklaras av turbulensen
på de finansiella marknaderna och att länsförsäkringsgruppen haft en stor exponering
i aktier. Kapitalavkasningen har varierat
inom gruppen beroende på respektive bolags
olika placeringsmix där vissa bolag nått en
positiv kapitalavkastning för helåret. Rörelseresultatet uppgick till –2 273 (2 552) Mkr.

2011

2010

2009

2008

2007

18 756

18 184

17 828

17 406

16 671

856

529

1 688

2 453

2 322

–2 273

2 552

5 449

–7 511

3 606
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22

22

21
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74

72

72

102

96

93
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5

3

9

14
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32 709

34 668

31 747

25 916

34 140

171

190

174

146

198

Avkastning på eget kapital, %

–6

7

18

–25

11

Totalavkastning placeringstillgångar, %

–2

6

10

–14

6

Tekniskt resultat i procent av premieintäkt
efter avgiven återförsäkring
Konsolideringskapital, Mkr
Konsolideringsgrad, %
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Totalkostnadsprocenten förbättrades under året
framförallt till följd av en lägre skadekostnadsprocent
och uppgick till 100 för helåret 2011.

TEKNISKT RESULTAT

100

Totalkostnadsprocent

TOTALKOSTNADSPROCENT

2 500

Mkr

2 000
1 500
1 000
500
0

2007

2008

2009

2010

2011

Det högre tekniska resultatet 2011 beror främst på
ökad tillväxt och stabila skadekostnader.
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BANKVERKSAMHETEN

Årets Bank
med Sveriges
mest nöjda kunder
Länsförsäkringar tog drygt 9 procent av nyförsäljningen inom utlåning, och drygt
7 procent inom sparande. Tillväxt och lönsamhet fortsätter stabilt och positionen
som landets femte största bank för privatpersoner har stärkts. Länsförsäkringar
utsågs till Årets Bank 2011.

Bankmarknaden
Sveriges ekonomi drevs under 2011, främst
av en stark exportmarknad, till en BNPtillväxt på 3,9 procent enligt SCB. Tillväxten under det fjärde kvartalet var 1,1 procent, vilket visade att även Sverige påverkades av den finansiella oro som rådde i
omvärlden. Hushållens konsumtion liksom
företagens investeringstakt visade tecken
på inbromsning mot slutet av året. En
styrka är att de svenska statsfinanserna är
i gott skick med en låg statsskuld, som uppgår till 32 procent av BNP för 2011 enligt
Riksgälden, och ett överskott i statsbudgeten. De starka statsfinanserna innebär
en god buffert inför en eventuell försämrad

ekonomisk situation i landet med ökade
offentliga utgifter som följd.
Riksbanken höjde under året styrräntan
vid tre tillfällen från 1,25 till 2,0 procent för
att dämpa den starka svenska ekonomin. Året
avslutades med en sänkning till 1,75 procent
i december till följd av försvagade konjunkturutsikter i omvärlden, att svensk ekonomi
bromsat in och ett lågt inflationstryck.
De svenska hushållens förmögenhet
ökade och de har ett högt sparande i förhållande till den disponibla inkomsten jämfört med många andra länder. Hushållens
sparande fortsatte att öka med 9 procent
under 2011.
Under året ökade fokus på hushållens

skuldsättning, där ökningstakten har minskat
till följd av stigande bolåneräntor och förväntningar om ytterligare ränteökningar.
Samtidigt uppvisar de en god återbetalningsförmåga. Hushållens totala förmögenhet
är mer än fem gånger så stor som deras
disponibla inkomst och betydligt större än
skulderna som är 1,7 gånger större än den
disponibla inkomsten enligt Riksbankens
rapport Finansiell stabilitet från november
2011.
Offensiv fullsortimentsbank
Länsförsäkringar är en framgångsrik och
offensiv fullsortimentsbank med Sveriges
mest nöjda kunder på privatmarknaden.

KORT OM 2011

RÖRELSERESULTATET

385
MKR

Rörelseresultatet ökade 12 procent till
385 (345) Mkr och räntenettot steg
27 procent till 1 728 (1 363) Mkr.
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ÅRETS BANK 2011
Länsförsäkringar utsågs till Årets Bank 2011 av tidningen Privata Affärer och har både Sveriges mest
nöjda bankkunder på privatmarknaden samt Sveriges
mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden enligt
Svenskt Kvalitetsindex 2011.

Låga
kreditförluster
Fortsatt låga kreditförluster, netto 48 (42)
Mkr, vilket motsvarar
en kreditförlustnivå på
0,04 (0,03) procent.

BNP-TILLVÄXT
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Sveriges BNP-tillväxt blev 3,9 procent under 2011.
Mot slutet av året påverkades även Sverige av den
ökade ﬁnansiella oron i omvärlden och det fjärde
kvartalet blev BNP-tillväxten 1,1 procent.

Den lokala förankringen i kombination med
att kunden är enda uppdragsgivare har stor
betydelse för Länsförsäkringars kundnöjdhet och Länsförsäkringar utsågs till Årets
Bank 2011 av tidningen Privata Affärer.
För sjunde gången på åtta år har banken
Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden enligt Svenskt Kvalitetsindex
2011. Länsförsäkringar är den bank som
bäst lever upp till kundernas förväntningar
och som anses mest prisvärd.
Bankverksamheten, som enbart finns i
Sverige, har en lönsam tillväxt. Alla kundmöten sker på de 23 lokala länsförsäkringsbolagens kontor runt om i Sverige samt via
internet och telefon. Affären fortsatte att

växa och vinna marknadsandelar inom
samtliga centrala områden inlåning, utlåning och bostadsutlåning. Rörelseresultatet
för 2011 ökade till 385 Mkr, motsvarande
4,8 procents räntabilitet på eget kapital.
Den totala låneportföljen på 134 mdr har en
god geografisk spridning och håller en hög
kvalitet. Den består till 81 procent av hushållskrediter. Inlåningen växte till 50 mdr
och den förvaltade fondvolymen uppgick
till 67 mdr.

889 000 kunder

Antalet kunder ökade med 8 procent till 889 000 (826 000), antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 14 procent och antalet produkter per kund blir ﬂer.
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Den svenska husprisutvecklingen, som under de
senaste åren varit starkare än många andra länders,
dämpades något under 2011.

HUSHÅLLENS SPARANDE
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AFFÄRSVOLYM
251 MILJARDER
Affärsvolymen ökade 8 procent till 251 (232) mdr.
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De svenska hushållens sparande är relativt högt i förhållande till den disponibla inkomsten. Hushållens
sparande ökade med 9 procent under 2011.
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Erbjudande och marknadsposition
Länsförsäkringar har ett brett utbud av
banktjänster för privatpersoner, lantbrukare och småföretagare. Ett starkt lokalt
erbjudande gör bankaffären enkel, snabb
och personlig för kunderna, något som ger
trygghet och tydlighet. All bankverksamhet finns i Sverige och kundaffären bedrivs
av de 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolagen runt om i Sverige.
Sparande och inlåning
Länsförsäkringar har ett heltäckande erbjudande inom sparande och växer på inlåningsmarknaden. Erbjudandet har under året förstärkts med fler produkter och tjänster för
att ge kunderna större möjligheter till olika
typer av sparande och placeringar. Tjänsten
fondflytt som lanserades under våren 2011
medförde att många av kunderna överförde
sitt fondsparande till sin huvudbank Länsförsäkringar under året.
Inlåningen ökade med 19 procent till
50 (42) mdr 2011. Ökningen förklaras
främst av ett stigande antal kunder som
valt Länsförsäkringar till sin huvudbank.
Alla typer av inlåningskonton ökade. Banktjänster för småföretagare är ett erbjudande
som har lanserats succesivt och visar en
god tillväxt enligt plan, främst inom inlåning. Marknadsandelen av inlåningen från

hushåll ökade till 3,8 (3,5) procent under
2011 och andelen av marknadstillväxten
var 7 procent enligt statistik från SCB.
Fondtorget och IPS
Länsförsäkringar är Sveriges femte största
fondaktör, med en marknadsandel på oförändrat 3,9 procent 2011, enligt statistik från
Fondbolagens förening. Fondvolymen
minskade med 8 procent till 67 (72) mdr.
Fondförvaltningen sker i 33 (32) investeringsfonder med olika placeringsinriktning.
Fonderbjudandet består av fonder under
eget varumärke kompletterade med av Länsförsäkringar utvalda externa fonder samt
övriga fonder som erbjuds på marknaden.
Flertalet fonder under eget varumärke har
externa förvaltare som utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att de når avkastningsmålen. Även de utvalda externa fonderna
utvärderas kontinuerligt i förhållande till
avkastningsmålen.
Antalet nya fondsparare som gör månadsinsättningar ökade med 11 000 under året,
vilket visar att Länsförsäkringar har ett attraktivt fonderbjudande.
Tjänsten IPS, individuellt pensionssparande hade även under 2011 stora framgångar. Volymerna fortsatte att öka relativt
kraftigt trots det svaga börsåret.

AFFÄRSVOLYM OCH RÄNTENETTO

mdr

Hushålls- och bostadsutlåning
Länsförsäkringar har ett attraktivt bolåneerbjudande och växer stadigt på marknaden.
Bottenlån till lantbruksfastigheter har en god
tillväxt och Wasa Kredits produkter leasing,
avbetalning och blancolån ökar stadigt.
Bankverksamhetens utlåning ökade
med 14 procent till 134 (118) mdr 2011,
varav bostadsutlåningen i Länsförsäkringar Hypotek ökade med 11 procent till 89
(80) mdr. Bottenlån upp till 75 procent av
marknadsvärdet vid lånetillfället erbjuds
av Länsförsäkringar Hypotek och övriga
bolån erbjuds av Länsförsäkringar Bank.
Marknadsandelen av hushålls- och bostadsutlåning ökade till 4,6 (4,4) procent och
Länsförsäkringar tog en god andel av
marknadstillväxten 2011 enligt statistik
från SCB.
Lantbruksutlåning
Länsförsäkringar erbjuder lån till skogsoch lantbruksfastigheter och är fjärde störst
inom lantbruksutlåning i Sverige med en
marknadsandel som stärktes till 8,5 (7,8)
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Aktier och övriga värdepapper
Handeln med aktier och övriga värdepapper
är stadigt växande bland kunderna och
antalet depåer ökade kraftigt.
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Branschsnitt bank

60

Källa: Svenskt Kvalitetsindex

Branschsnitt bolån

Räntenetto, Mkr

Affärsvolymen ökade med 8 procent till 251 mdr och exklusive
fondvolymen var ökningen 15 procent. Affärsvolymen har i genomsnitt ökat med 12 procent per år sedan 2007. Räntenettot ökade
till 1 728 (1 363) miljoner kronor under 2011.
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Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder för sjunde gången
på åtta år och Sveriges mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden
enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011.
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procent under 2011 enligt Lantbruksbarometern. Detta gör Länsförsäkringar till
Sveriges fjärde största lantbruksbank. Lantbruksutlåningen ökade med 21 procent till
16,7 (13,8) mdr, varav bottenlån till lantbruksfastigheter ökade med 27 procent till
13,7 (10,8) mdr. 83 (81) procent av lantbrukskunderna har minst en försäkring
hos Länsförsäkringar.
Övrig utlåning
Wasa Kredits utlåningsvolym ökade med
12 procent till 12,0 (10,7) mdr. Samtliga
produkter inom leasing, avbetalning och
blancolån ökade under 2011 och störst
volymökning skedde inom leasing.
Bankkort och betalningar
Antalet kort ökar stadigt och utvecklas kontinuerligt för att kunderna ska få trygghet
och god service i sina betalningstjänster.

MARKNADSANDELAR HUSHÅLLS- OCH
BOSTADSUTLÅNING, PRIVATMARKNAD

Betalningsförmedlingens intäkter fortsatte
att öka under 2011 och bankkorttransaktionerna står för den största betalningstransaktionsvolymen.
Antalet bankkort ökade med 15 procent
till 306 000 (266 000) och antalet egna
bankomater ökade till 98 (88). Butikstransaktioner med bankkort ökade med 23
procent och totalt ökade betalningstransaktionerna till 130 (108) miljoner, vilket
är en ökning med 20 procent.
Länsförsäkringsbolagens egen bank
Banken erbjuder de 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernens övriga bolag främst sparande- och
betalningstjänster. Affären växer och
antalet betalningstransaktioner ökade
under året. Även länsförsäkringsbolagens
inlåning växer stabilt.

MARKNADSANDELAR INLÅNING,
PRIVATMARKNAD
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Bostadsutlåning

Bostadsutlåningen i koncernen ökade till 96 mdr och
lantbruksvolymen till 17 mdr, vilket gör Länsförsäkringar till fjärde största aktör inom lantbruksutlåningen i
Sverige. Total utlåningsvolym är 134 mdr 2011.
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Antal kort
Antal korttransaktioner i butik
Antalet bankkort ökade till 306 000, en ökning med
15 procent för 2011 och en genomsnittlig ökning om
19 procent de senaste fem åren.

MARKNADSANDELAR
FONDVOLYM

Länsförsäkringar 3,8%

Danske Bank 4,0%
SBAB 5,9%

2007

Swedbank
23,2%

Handelsbanken 17,8%

Länsförsäkringar 3,9%
Övriga 22,1%
Robur 25,3%
SPP Fonder 3,3%
Skandia Fonder 3,4%
AMF Pension 3,5%
Handelsbanken 9,7%

SEB 16,6%

Nordea 12,2%

Nordea 16,7%

Källa: SCB

Källa: SCB

Källa: Moneymate

Länsförsäkringar stärkte sin marknadsandel från
4,4 till 4,6 procent under 2011.

Med en marknadsandel på 3,8 procent stärkte
Länsförsäkringar sin position som femte största aktör
på den svenska inlåningsmarknaden.

Länsförsäkringar är Sveriges femte största fondaktör
med en marknadsandel på 3,9 procent 2011. Fondvolymen är 67 mdr. Under året utökades sortimentet
med investeringsfonden Länsförsäkringar Flex 0–100.
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Kreditkvalitet
Koncernens låneportfölj
Bankkoncernens totala utlåning ökade med
14 procent till 134 (118) mdr. Låneportföljen består till 81 (81) procent av hushållskrediter och är geografiskt väl fördelad över
hela landet och inga krediter finns utanför
Sverige eller i annan valuta än svenska
kronor. Av låneportföljen är 72 (74) procent
bolån och 12 (12) procent lantbrukslån.
Tillsammans motsvarar detta 84 (86) procent av låneportföljen i bankkoncernen.
Bostadsutlåning
Bostadsutlåningens säkerheter består till
80 (81) procent av villor och till 20 (19)
procent av bostadsrätter. Det genomsnittliga engagemanget är oförändrat 0,9 Mkr.
64 (65) procent av bolånekunderna har ett
engagemang under 1 Mkr och bara 2 (2)
procent av låntagarna har ett engagemang
över 3 Mkr. Bolåneportföljen har en god
geografisk spridning i landet.
I Länsförsäkringar Hypotek kvalificerar
sig i princip all utlåning för att ingå i den
säkerställda verksamheten. För att upprätthålla en enhetlig profil består säkerheterna
i säkerhetsmassan enbart av privatbostäder.
Löpande görs marknadsvärdeanalyser
av bolåneportföljen och en marknadsvärdeuppdatering genomförs årligen för samtliga
villor, bostadsrätter och fritidshus i bankkoncernen.

UTLÅNING, ANDEL OSÄKRA FORDRINGAR
OCH ANDEL KREDITFÖRLUSTER

150

mdr

%

Lantbruksutlåning
Lantbruksutlåningen avser till 94 (93) procent mindre familjelantbruk. Av lantbruksutlåningen är 82 (78) procent bottenlån och
övrig utlåning avser topplån och rörelsekrediter. Det genomsnittliga engagemanget
är lågt och den geografiska spridningen i
landet är god.
Osäkra lånefordringar och reserver
Osäkra lånefordringar ökade marginellt till
233 (209) Mkr, andelen osäkra fordringar
var oförändrat 0,17 procent. Reserverna
uppgick till 284 (286) Mkr och reserver
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i förhållande till utlåning uppgick till 0,21
(0,24) procent. Kreditförlusterna är fortsatt
låga och uppgick till 48 (42) Mkr, vilket
motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04
(0,03) procent. De avser till största delen
Wasa Kredit. Osäkra lånefordringar och
kreditförluster utgör fortsatt en liten andel
av den totala utlåningen. För att bättre
spegla den faktiska affärsuppgörelsen med
länsförsäkringsbolagen har en förändrad
princip för redovisning av kreditförluster
införts, vilket berör posterna ersättning till
länsförsäkringsbolag och kreditförluster.
Omräkning har även skett av jämförelsetal.

72%

14%

Östra Mellansverige 21%

Stockholm 16%

Utlåning, mdr
Andel osäkra fordringar, %
Andel kreditförluster, %
Total utlåning ökade med 14 procent till 134 mdr
och kreditförlustnivån är fortsatt låg och uppgick till
0,04 procent.
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Låneportföljen består till 72 procent av bostadsutlåning. Utlåning till lantbruk står för 12 procent och
övrig utlåning avser främst leasing, avbetalning och
blancolån.

Samtliga krediter ﬁnns i Sverige och är väl fördelade
geograﬁskt utifrån populationen.

Upplåning och likviditet
Finansiering med säkerställda
obligationer
Bankverksamhetens upplåning sker till
största delen med Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda obligationer, som har högsta kreditvärderingsbetyg, Aaa/stable från
Moody’s och AAA/stable från Standard &
Poor’s, och är pantsättningsbara i Riksbanken respektive Europeiska Centralbanken
(ECB). Vid årets slut bestod bankverksamhetens finansieringskällor till 60 procent av
obligationer, till 31 procent av inlåning, till
4 procent av eget kapital, till 3 procent
av certifikat och resterande av skulder till
kreditinstitut och förlagslån. Inlåningen
stod för 72 procent av finansieringen i bankkoncernen exklusive Länsförsäkringar
Hypotek.
Mål och strategi
Upplåningsverksamhetens mål är att säkerställa behovet av finansiering på kort och
lång sikt till ett pris som är i nivå med relevanta konkurrenters.
Den primära finansieringskällan är långfristig obligationsupplåning i Sverige med
benchmarklån för den institutionella marknaden. Under de senaste två åren har upplåningen även skett genom utgivning av så
kallade Euro Benchmarkobligationer, vilket
har ökat diversifieringen i upplåningen och
stärkt varumärket både på den svenska och
europeiska marknaden. Den långfristiga

FINANSIERINGSKÄLLOR

upplåningen löptidsanpassas genom swapavtal för att räntebindningstiden ska matcha
utlåningens räntebindningstid och all valutarisk hedgas via derivat. Långfristig senior
upplåning och kortfristig upplåning genom
certifikat sker i Länsförsäkringar Bank.
Upplåningsinstrument
Upplåningen sker främst med benchmarklån för den institutionella marknaden där
emissionerna koncentreras till stora volymer i ett antal obligationslån som upprätthåller en hög likviditet. Benchmarkobligationer med löptider på normalt upp till fem
år emitteras genom on-tap emissioner på
den svenska marknaden. Upplåningen sker
även med ett Medium Term Covered Noteprogram (MTCN) och med ett Euro
Medium Term Covered Note-program
(EMTCN) i den europeiska marknaden.
Länsförsäkringar Bank har ett domestikt
certifikatprogram för kortfristig upplåning
samt ett Medium Term Note-program
(MTN) för långfristig upplåning på den
svenska marknaden. I den europeiska
marknaden finns ett Euro Medium Term
Note-program (EMTN) för långfristig upplåning och ett Euro Commercial Paper-program (ECP) för kortfristig upplåning. Programupplåningen fördelade sig till 53 procent i svenska benchmarkobligationer, 21
procent EMTCN, 11 procent MTN och 10
procent MTCN per den 31 december 2011.

PROGRAMFÖRDELAD UPPLÅNING

Skulder till
kreditinstitut 1% Förlagslån 1%
Certiﬁkat 3%
Eget kapital 4%

Försäljningen av och handeln med Svenska
säkerställda obligationer sker via fem market makers. Därutöver är Länsförsäkringar
Bank återförsäljare av Länsförsäkringar
Hypoteks MTCN-program.
Upplåningsverksamheten under året
Den europeiska skuldkrisen bidrog till låga
styrräntor i hela västvärlden och fortsatt
turbulenta marknader. Aktiviteten på den
svenska upplåningsmarknaden var god
under främst det första halvåret med relativt
låga kreditspreadar. Även den europeiska
marknaden för säkerställda obligationer
fungerade bra med många emissioner.
Under hösten minskade investerarnas vilja
att ta risk till följd av den ökade oron i
Europa och kreditspreadarna på bostadsobligationer ökade därför. Efterfrågan på
seniora bankobligationer var låg och endast
ett fåtal emissioner genomfördes.
Bankverksamheten hade en god tillgång på
upplåning och finansiering under hela året.
Upplåningen ökade med 13 procent till 101
(89) mdr, varav säkerställda obligationer
ökade till 86 (80) mdr. Av den totala upplåningen emitterades under året motsvarande
nominellt 13,5 (13,4) mdr på den internationella upplåningsmarknaden. Den återstående genomsnittliga löptiden i bankkoncernens programupplåning uppgick
till 2,3 år den 31 december 2011.
Länsförsäkringar Bank emitterade

VALUTAFÖRDELAD UPPLÅNING

CHF
DCP 5%
MTCN 10%

Benchmark 53%

EUR 18%

3%

MTN 11%
SEK 79%

Inlåning 31%
Obligationer 60%

Störst andel av koncernens ﬁnansiering står obligationer för med 60 procent, varav säkerställda obligationer står för 53 procent. Inlåningen står för
31 procent av koncernens ﬁnansiering.

EMTCN 21%

En ökad diversiﬁering av upplåningen skedde under
året tack vare en emission av säkerställda obligationer
i Länsförsäkringar Hypotek på den europeiska penningoch kapitalmarknaden.

Merparten av upplåningen sker i den svenska
marknaden och i svenska kronor. All valutarisk
hedgas via derivat.
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under året nominellt 16,8 (12,1) mdr i det
nationella certifikatprogrammet. I MTNprogrammet emitterades nominellt 7,2 (5,2)
mdr och i ECP-programmet nominellt
3,2 (2,8) mdr.
Säkerställda obligationer
Säkerställda obligationer för nominellt 26,8
(44,0) mdr emitterades under året i Länsförsäkringar Hypotek. Under föregående år omstrukturerades bankkoncernens likviditetsreserver genom att en likviditetsreserv började byggas upp i Länsförsäkringar Hypotek,
vilket förklarar den större emissionsvolymen under 2010. Återköp genomfördes för
nominellt 12,3 (8,0) mdr och förfallna värdepapper uppgick till nominellt 7,9 (10,5)
mdr. Den 31 december 2011 hade Länsförsäkringar Hypotek fyra utestående benchmarklån med förfall 2012–2016. Under
året emitterades benchmarkobligationer
för totalt nominellt 11,7 (25,8) mdr. Vid
årets slut uppgick utestående volym benchmarkobligationer till nominellt 53,9 (53,7)
mdr. Emitterade obligationer i MTCN-programmet uppgick till nominellt 4,8 (7,6)
mdr och utestående volym till nominellt
10,1 (13,8) mdr den 31 december 2011.
Emitterade obligationer i EMTCN-programmet uppgick till nominellt 10,3 (10,6)
mdr och utestående volym till nominellt
21,5 (11,5) mdr den 31 december 2011.

Inlåning
Inlåningens andel av bankkoncernens totala
finansiering var 31 procent den 31 december 2011. Länsförsäkringar växer på inlåningsmarknaden främst till följd av den
goda volym- och kundtillväxten i banken
där inlåningen är del av helhetserbjudandet.
Trenden visar även att inlåningen började
öka mer än utlåningen under första kvartalet 2011.
Likviditet
Likviditetsportföljen uppgick till nominellt
30,5 (21,9) mdr den 31 december 2011. All
likviditet är placerad i svenska värdepapper
med hög kreditkvalitet. Likviditetsreserven
bestod till 64 procent av svenska säkerställda
obligationer med högsta kreditbetyg AAA/
Aaa och till 36 procent av värdepapper med
staten som motpart. Likviditeten i placeringarna är hög.
Stark rating
Länsförsäkringar Bank har kreditbetygen
A /stable från Standard & Poor’s och A2/
negative från Moody’s. Bankens kortfristiga kreditbetyg är A-1 från Standard &
Poor’s och P-1 från Moody’s. Financial
Strength Rating är C. Länsförsäkringar
Hypoteks säkerställda obligationer har
oförändrade högsta kreditbetyg, Aaa/stable
från Moody’s och AAA/stable från Stan-

dard & Poor’s. Länsförsäkringar Hypotek
är en av fyra aktörer på den svenska marknaden för säkerställda obligationer med
högsta betyg från båda ratinginstituten.
Kapitaltäckning
Bankkoncernen tillämpar reglerna om
intern riskklassificering (IRK). Den avancerade riskklassificeringsmetoden ger störst
möjligheter att strategiskt och operativt
hantera riskkrediter och den används för
alla hushållsexponeringar. Grundläggande
IRK-metod används för lantbruksexponeringar. För övriga exponeringar används
schablonmetoden för beräkning av kapitalkravet för kreditrisk.
Risker och riskkontroll
Bankverksamheten är exponerad mot ett
antal risker, som främst består av kreditrisker och finansiella risker. Verksamheten
kännetecknas av en låg riskprofil. Kreditförlusterna är fortsatt låga och bankverksamhetens refinansiering har fungerat
mycket väl under hela året. En höjning av
marknadsräntorna med en procentenhet
skulle den 31 december 2011 ha medfört
en ökning av värdet på räntebärande tillgångar och skulder, inklusive derivat,
med 33 (52) Mkr.

FÖRFALLOFÖRDELAD UPPLÅNING
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Utöver ovanstående fördelning förfaller 0,3 mdr under
2018 och 0,1 mdr under 2020. Den genomsnittliga
återstående löptiden uppgick till 2,3 år den 31
december 2011. Alla volymer är i nominella värden.
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Resultatkommentar bank
Resultat och lönsamhet
Rörelseresultatet ökade 12 procent till 385
(345) Mkr. Räntabiliteten på eget kapital
uppgick till 4,8 (5,0) procent.
Intäkter
Totalt ökade rörelseintäkterna med 11 procent till 1 520 (1 368) Mkr, vilket förklaras
av ett ökat räntenetto. Räntenettot ökade
med 27 procent till 1 728 (1 363) Mkr.
Ökningen i räntenettot förklaras av ökade
affärsvolymer och förbättrade marginaler.
Placeringsmarginalen stärktes till 1,07
(0,93) procent. Avgift till stabilitetsfonden
belastade räntenettot med 56 (25) Mkr.
Provisionsintäkterna ökade med 3 procent

till 948 (919) Mkr till följd av större affärsvolymer. Provisionskostnaderna ökade
med 27 procent till 1 364 (1 092) Mkr.
Provisionskostnaden består till större delen
av ersättning till länsförsäkringsbolagen,
som huvudsakligen beräknas utifrån
räntenettot.
Kostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 11 procent
till 1 086 (982) Mkr och förklaras av en
fortsatt hög utvecklingstakt i verksamheten
med ökade IT- och personalkostnader.
K/I-talet före kreditförluster stärktes till
0,71 (0,72) och K/I-talet efter kreditförluster uppgick till 0,75 (0,75).

RESULTATRÄKNING
Mkr
Räntenetto
Provisionsnetto
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Kreditförluster
Kreditförlusterna, som till största delen
avser Wasa Kredit, är fortsatt låga och
uppgick netto till 48 (42) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,04 (0,03)
procent. Reserverna uppgick till 284 (286)
Mkr och reserver i förhållande till utlåning
uppgick till 0,21 (0,24) procent. Osäkra
fordringar ökade till 233 (209) Mkr och
andelen osäkra fordringar var oförändrat
0,17 procent.

BALANSRÄKNING
2011

2010

1 728

1 363

–416

–173

198

169

1 520

1 368

Mkr

2011-12-31

2010-12-31

Belåningsbara statsskuldförbindelser

8 342

4 170

Utlåning till kreditinstitut

1 706

1 530

Utlåning till allmänheten

134 011

117 910

20 628

21 203

439

373

TILLGÅNGAR

Personalkostnader

–351

–311

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Övriga administrationskostnader

–652

–589

Immateriella tillgångar

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar
Summa rörelsekostnader

Materiella tillgångar
–83

–82

Övriga tillgångar

–1 086

–982

Resultat före kreditförluster

434

387

Kreditförluster, netto

–48

–42

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Rörelseresultat

385

345

Skulder till kreditinstitut

Skatt

–88

–100

ÅRETS RESULTAT

298

245

SUMMA TILLGÅNGAR

In- och upplåning från allmänheten
Emitterade värdepapper

10

13

4 920

3 335

170 056

148 534

2 192

5 212

49 610

41 590

101 279

89 248

Efterställda skulder

1 490

1 250

Övriga skulder

9 152

5 705

Eget kapital

6 332

5 529

170 056

148 534

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING

Grunden lagd för stor satsning
på tjänstepensionsmarknaden
Utvecklingen på de ﬁnansiella marknaderna har föranlett en rad åtgärder för att begränsa de negativa konsekvenserna. Bland annat stoppades nyförsäljningen av försäkringar med traditionell förvaltning och dotterbolaget
Länsförsäkringar Fondliv såldes till Länsförsäkringar AB under hösten. Försäljningen blev samtidigt startskottet
för en omfattande satsning på tjänstepensionsmarknaden och på att förstärka fondförsäkringserbjudandet.

Bakgrund
Under 2011 har oron på de finansiella
marknaderna varit stor och räntenedgångarna i Sverige har varit extrema. De långa
marknadsräntorna var under slutet av 2011
nere på historiskt låga nivåer. Ränteutvecklingen har drabbat den traditionella livförsäkringsbranschen i och med att de försäkringstekniska skulderna i bolagen diskonteras med marknadsräntan. Skulden ökar därför när räntan sjunker.
Utvecklingen på de finansiella marknaderna har föranlett Länsförsäkringar Liv
att vidta en rad åtgärder för att begränsa de
negativa konsekvenser som utvecklingen
medfört. Länsförsäkringar har följt en på
förhand fastställd handlingsplan för sådana
situationer, detta har inneburit successiva
försäljningar av den likvida delen av bolagets aktieportfölj och en ökning av durationen på tillgångssidan genom köp av långfristiga obligationer och genom derivatkontrakt. Som ett ytterligare led i att minska
effekterna av den finansiella oron stoppades
nyförsäljningen av försäkringar med traditionell förvaltning per den 6 september 2011.
Per den sista oktober såldes även dotterbolaget Länsförsäkringar Fondliv till Länsförsäkringar AB.
Både försäljningen av Fondliv och
nyteckningsstoppet är delar av Länsförsäkringars långsiktiga strategi för att skapa ett
tryggt och långsiktigt bra sparande för kunderna. Det turbulenta läget på finansmarknaden, med historiskt låga räntor, har
påskyndat genomförandet. Det som har
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skett är att de långsiktiga förutsättningarna
har förändrats och traditionella garantiprodukter med höga garantiåtaganden är helt
enkelt inte är anpassade för långa perioder
med mycket låga marknadsräntor.
Det systematiska arbetet med styrning,
hantering och kontroll av affärsverksamhetens risker har varit av omedelbar betydelse för bolaget och dess kunder. Samtliga
åtgärder har gett förväntade och positiva
effekter på såväl resultat som nyckeltal.
Marknad
På den för Länsförsäkringar viktiga tjänstepensionsmarknaden fortsätter fondförsäkring att attrahera kunderna. Stort utbud av
fonder och möjlighet till individuellt anpassade fondportföljer skapar goda förutsättningar till värdetillväxt på pensionskapitalet.
Utbudet av fonder och valfriheten gör att
många kunder efterfrågar rådgivning under
sparandets olika faser. Inte minst visade
det sig under det turbulenta 2011, då många
kunder oroades av de fallande börserna.
Tyvärr har de senaste årens ensidiga fokusering på priset i de stora kollektiva tjänstepensionsupphandlingarna försämrat möjligheterna att leverera rådgivning till de
breda kundsegmenten. Att lägsta pris inte
är detsamma som bäst avkastning styrktes
av en analys som Länsförsäkringar gjort av
de fonder som ingår i ITP-planen. I undersökningen framkom att ITP-planens fonder
generellt hade sämre avkastning än branschgenomsnittet för motsvarande fonder.

Länsförsäkringars totala marknadsandel för
fondförsäkring, mätt i försäljningsvärde,
uppgick 2011 till 11,0 (9,1) procent. På den
strategiskt viktiga delmarknaden för ej kollektivavtalad tjänstepension uppgick marknadsandelen till 18,7 (23,6) procent.
Framgångarna på fondförsäkringsmarknaden beror till stor del på Länsförsäkringars målmedvetna satsning på distribution
via oberoende försäkringsförmedlare. Att
Länsförsäkringar för femte året i rad, av
Svenska Försäkringsförmedlares Förening,
blev vald till bästa mäklardisk är ett kvitto
på att satsningen gett bestående effekter
och att Länsförsäkringars fondförsäkringsprodukter håller hög klass. Länsförsäkringar har fortsatt de mest nöjda kunderna
inom tjänstepension för företagskunder
enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar placerade sig som etta och var det
enda bolaget med en kundnöjdhet över 70.
Affärsvolymer
Från och med den 6 september tecknas inga
nya försäkringar med traditionell förvaltning.
Undantag gäller framför allt för avtalspensioner där Länsförsäkringar Liv har ingått
avtal med valcentraler. Det är nu i princip
endast inom avtal som det nytecknas med
traditionell förvaltning. Total försäljning
uppgick till 17 567 (20 237) Mkr, vilket var
15 procent lägre än föregående år. Per den
sista december uppgick marknadsandelen,
mätt som nyförsäljning på den totala livförsäljningsmarknaden enligt statistik från försäkringsförbundet, till 10,5 (7,5) procent.

Total premieinkomst för traditionell försäkring och fondförsäkring uppgick till 13 048
(12 893) Mkr. Tjänstepensionsplan stod för
den största delen av den positiva utvecklingen gentemot föregående år och ökade
med 6 procent. Produktområdet tjänstepension svarade för 67 procent av totalt inbetalda premier. Avtalspension stod för 13 procent och Reflex Kapital för 8 procent av totalt
inbetalda premier. Av premieinkomsten kom
50 procent från fondförsäkring och 50 procent från traditionell försäkring.
Stor satsning på att bli företagarens
bästa pensionspartner
Länsförsäkringsgruppen genomför en
omfattande satsning på tjänstepensionsmarknaden i samband med Länsförsäkringar ABs förvärv av Länsförsäkringar
Fondliv från Länsförsäkringar Liv. För att
kunna möta företagarens behov förstärks
resurserna för förbättrat fondsortiment
samt för produkt- och affärsutveckling.
Rådgivningen utvecklas så att den kommer
att ske under kundernas hela sparperiod
och löpande under utbetalningsperioden.
Ett ökat fokus på mäklarmarknaden är
ytterligare en del i denna satsning.
Under de senaste 20 åren har pensionssystemen förändrats i grunden. Ansvaret för
pensionen har successivt flyttats över från
stat och arbetsgivare till den enskilde individen. Hur hög den framtida pensionen
kommer att bli, beror på hur väl man som
individ lyckas förvalta de pengar som sätts
av till pension. Allt fler upplever sparandet
som komplext och svårt att överblicka. Traditionella garantiprodukter kommer successivt att minska i och med att utvecklingen
på de finansiella marknaderna har gjort dem
alltför riskfyllda och dyra. 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 pensionssparandet viktigare än någonsin, eftersom
gapet mellan lön och allmän pension successivt ökar och kommer att vara stort för allt
fler svenskar. Särskilt viktigt är pensionssparandet för småföretagare, som saknar den
avtalspension som anställda på arbetsplatser
med kollektivavtal får via anställningen.
Grundläggande för satsningen är att det
finns ett starkt ökat behov av att på olika
sätt bättra på pensionen. Det är viktigt att

börja spara i god tid och att sätta av ett tillräckligt stort belopp. Det är också viktigt att
förvalta pensionspengarna på bästa möjliga
sätt så att man får ut så mycket pension som
möjligt för varje sparad krona. Länsförsäkringar ska bistå kunden med individuella
råd hela vägen, för ett bättre sparande.

TJÄNSTEPENSIONSMARKNAD
Marknadsandel nyförsäljning, exkl avtal
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Mäklad affär
Mer än 40 procent av Länsförsäkringars
totala livförsäkringsaffär är mäklad och
allt fler företag väljer att företrädas av
försäkringsmäklare. Satsningen på tjänstepensionsmarknaden har påskyndat den
process och produktutveckling och de
förändringar och åtgärder som nu vidtas.
Genom Länsförsäkringar Mäklarservice
når Länsförsäkringar de kunder som väljer
att företrädas av försäkringsmäklare. För
länsförsäkringsbolagens räkning förvaltade
Mäklarservice vid utgången av 2011 ett livoch pensionsbestånd på upp till 9 451 Mkr
(12 785) Mkr i försäljningsvärde.
Förvaltningsformer
I Länsförsäkringars erbjudande till kunderna fanns under 2011 fyra olika förvaltningsformer inom pensions- och kapitalförsäkring. Inom Länsförsäkringar Fondliv
erbjöds försäkringar med fondförvaltning
och inom Länsförsäkringar Liv-koncernen
erbjöds traditionell förvaltning, Nya Världen-förvaltning och Försäkrad Pension.
Under september stoppades nyteckning i
försäkringar med traditionell förvaltning.
Ytterligare förändringar i Länsförsäkringars erbjudande till kunderna planeras under
2012, en ny förvaltningsform med garanti
lanseras under första kvartalet 2012.
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Länsförsäkringar är det näst största bolaget på
delmarknaden tjänstepension, exklusive avtalspensioner, efter Skandia.

TJÄNSTEPENSIONSMARKNAD
Marknadsandel nyförsäljning, totalt
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På tjänstepensionsmarknaden totalt är Länsförsäkringar det tredje största bolaget efter AMF
och Skandia.

PRIVAT PENSIONSMARKNAD
Marknadsandel nyförsäljning
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10,8%
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Folksam
Länsförsäkringars totala marknadsandel inom livförsäkring, mätt i nyförsäljning, ökade till 10,4 procent (7,5).

På delmarknaden privat pension är Länsförsäkringar
landets femte största livförsäkringsbolag med en
marknadsandel på 14,1 (13,2) procent.
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FONDFÖRSÄKRING

Storsatsning på fondförsäkring
Fondförsäkring fortsätter att attrahera kunderna. Länsförsäkringars totala marknadsandel för fondförsäkring, mätt i försäljningsvärde, uppgick 2011 till 11,0 (9,1)
procent. På den strategiskt viktiga delmarknaden för ej kollektivavtalad tjänstepension
uppgick marknadsandelen till 18,7 (23,6)
procent. Framgångarna på fondförsäkringsmarknaden beror till stor del på Länsförsäkringars målmedvetna satsning på distribution via oberoende försäkringsförmedlare.
Länsförsäkringar blev för femte året i rad
vald till bästa mäklardisk av Svenska Försäkringsförmedlares Förening.
Resultat och lönsamhet
Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv uppgick till 297 (132) Mkr. Resultatförbättringen beror till stor del på att förvaltat
kapital under stora delar av året varit högre
än vid jämförbara tidpunkter i fjol, men
också på en skattefordran till följd av en
förändrad skattebedömning av det underskott som finns i bolaget. Ett högre förvaltat

kapital har inneburit ökade beståndsersättningar och beståndsprovisioner. Under
andra halvåret har förvaltat kapital minskat
beroende på fallande börskurser och uppgick per den sista december till 52 (54) mdr.
I juni meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen att de ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att bolaget inte ska ta upp inkomster i form av
beståndsprovisioner till beskattning enligt
inkomstskattelagen.
Fondförvaltning
Länsförsäkringars fondutbud består av 30
fonder med eget varumärke och cirka 40
externa fonder, sammanlagt cirka 70 fonder. Fonderna under eget varumärke finns
inom Länsförsäkringars eget fondbolag och
förvaltas av noga utvalda externa förvaltare. De externa fonderna ger ytterligare
bredd och djup åt utbudet och har valts ut
för att de presterar goda resultat jämfört
med andra liknande fonder på marknaden.
Över tid görs en löpande systematisk upp-

följning för at säkerställa att fonderna och
förvaltarna fortsätter att prestera bra resultat. De som av något skäl inte lever upp till
kraven byts ut. Länsförsäkringar Fondliv
beslutade under slutet av 2011 att ta in tre
nya fonder med aktiv förvaltning i Länsförsäkringars fondtorg för pensionssparande.
Fondernas utveckling
Den utbredda marknadsoro som präglade
2011, främst under sensommaren, innebar
överlag sjunkande börser och marknadsräntor under året. Oron kring skuldproblematiken i flera av euroländerna bidrog till försämrade tillväxtutsikter framöver. Detta
medförde kraftigt minskad riskvilja bland
investerare och flykt från riskfyllda tillgångsslag som aktier till säkrare tillgångar
som räntepapper. Detta marknadsklimat
gjorde långa räntefonder till vinnare i
fondutbudet under 2011. Länsförsäkringar
Statsobligationsfond och Länsförsäkringar
Obligationsfond steg med 7,7 respektive
7,6 procent. Bland de externa fonderna i
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR FONDLIV FÖRVALTAR

52
MILJARDER

Länsförsäkringar Fondliv förvaltar 52 mdr åt liv- och pensionsförsäkringskunderna.
Det förvaltade kapitalet har
under året minskat med
3 procent, vilket beror på att
avkastningen under året var
negativ till följd av oroligheterna på ﬁnansmarknaden.

NO. 3
Försäljningen uppgick till 9,0 mdr, vilket placerar
Länsförsäkringar fondliv på en tredje plats enligt
Svensk försäkrings statistik.
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297Mkr
Resultatet för Länsförsäkringar Fondliv
uppgick till 297 (132) Mkr. Resultatförbättringen beror till stor del på att förvaltat
kapital under stora delar av året varit högre
än vid jämförbara tidpunkter föregående år.

HELÄGT DOTTERBOLAG
Länsförsäkringar Fondliv är från och med 31 oktober 2011 ett helägt vinstutdelande dotterbolag till Länsförsäkringar AB och konsolideras således
i Länsförsäkringar AB-koncernen.

utbudet utmärkte sig DNB Realräntefond
som steg med drygt 11 procent. En aktiemarknad som trots den allmänna oron visade
positiv utveckling var den amerikanska.
Länsförsäkringar Nordamerikafond och
USA Indexfond steg med 3,7 respektive
3,3 procent under året. Starkare konjunkturstatistik och nedtryckta förväntningar gav
stöd till börsen i USA. Högriskfonder som
placerar på tillväxtmarknader men även
Sverigefonder och Europafonder hade ett
tufft år 2011 med negativ utveckling till
följd av den låga riskviljan.

Länsförsäkringar Fondliv beslutade under
slutet av 2011 att ta in tre nya fonder med
aktiv förvaltning i Länsförsäkringars fondtorg för pensionssparande.
Risker och riskhantering
Länsförsäkringar Fondliv bedriver fondförsäkringsrörelse, vilket innebär att kunden
själv väljer placeringsinriktning och risknivå. Kundens sparande placeras i en eller
flera fonder som kunden själv har valt och
kunden äger därmed själv de risker som
placeringsvalet medför. Bolaget ansvarar

för övriga risker i verksamheten och styrningen av dessa risker ska bidra till att
finansiella produkter kan tillhandahållas
med god avkastning och vid en kontrollerad
risknivå.
Länsförsäkringar Fondlivs viktigaste
mål är att säkerställa att bolaget erbjuder
fonder som levererar en så god avkastning
som möjligt. Riskerna i verksamheten ska
styras medvetet. Styrning av risktagandet
ska vara en integrerad del i verksamhetsstyrningen.
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TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING

Försiktighet och åtgärder
tryggar spararnas placeringar
Resultat och lönsamhet
Resultatet efter skatt inom traditionell livförsäkring uppgick under 2011 till –13 063
(3 716) Mkr. Det negativa resultatet
berodde på kraftigt fallande långa räntor.
Ränteförändringar har påverkat resultatet
i och med att den försäkringstekniska skulden i traditionell förvaltning diskonteras
med marknadsräntan. Under framförallt
tredje kvartalet föll de långa marknadsräntorna kraftigt vilket ökade skulden och
försämrade resultatet. Kapitalavkastning
samt risk- och administrationsresultat
bidrog däremot positivt till resultatet. Totalavkastningen uppgick till 6,5 (4,1) procent.
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Avkastningen påverkades positivt av en hög
andel ränteplaceringar med långa löptider.
Dessa ränteplaceringar har påverkats positivt av fallande marknadsräntor. Samtidigt
har andelen aktier i portföljen varit låg och
2011 års fall på världens börser har således
inte påverkat avkastningen i så stor utsträckning. Aktieexponering via private equity
har trots den övriga marknadsutvecklingen
bidragit positivt till totalavkastningen.
Nyckeltal traditionell livförsäkring
Solvensgraden uppgick till 111 (141) procent. Solvenskvoten uppgick till 2,4 (9,3).
Solvensen har under 2011 påverkats nega-

tivt av att skulderna till försäkringstagarna
ökat kraftigt som en följd av fallande långa
marknadsräntor. Solvensgraden är ett mått
som visar värdet av bolagets tillgångar jämfört med de garanterade åtagandena till
kunderna. Måttet är teoretiskt eftersom det
speglar en situation där hela det garanterade
kapitalet skulle betalas ut på en dag. Konsolideringsgraden uppgick per den 31 december till 109 (107) procent. Konsolideringsgraden visar på ett livförsäkringsbolags förmåga att lämna återbäring. Måttet beskriver
marknadsvärdet på bolagets tillgångar i
relation till de garanterade åtagandena och
den preliminärt fördelade återbäringen.

Skuldtäckningsgraden uppgick för privatpensioner till 107 (122) procent och för
tjänstepensioner till 107 (122) procent.
Traditionell förvaltning
Placeringarna sker normalt i räntebärande
värdepapper och aktier samt fastigheter
och alternativa investeringar. Per den sista
december var fördelningen i Länsförsäkringars traditionellt förvaltade portfölj
9 procent aktier, 81 procent räntebärande
värdepapper, 6 procent fastigheter och
4 procent alternativa investeringar. Avkastningen under 2011 var för de olika tillgångsslagen: Aktier –7,6 (8,9) procent,
räntebärande värdepapper 11,2 (4,2)
procent, fastigheter 5,7 (4,5) procent och
alternativa investeringar 0,5 (8,1) procent.
Vid utgången av 2011 utgjordes placeringstillgångarna i traditionell förvaltning till
största delen av långfristiga räntebärande
tillgångar. 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 återbärings-
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Fallande
räntor
Resultatet för Länsförsäkringar Liv
uppgick till –13 063 (3 716) Mkr.
Det negativa resultatet beror på
fallande räntor som ökat skulden
till försäkringstagarna.

NYFÖRSÄLJNINGEN
STÄNGD
Nyckeltalen har under perioder varit
ansträngda. För att förbättra nyckeltalen har en rad kraftfulla åtgärder vidtagits. I september stoppades nyteckning av försäkringar med traditionell
förvaltning och per den sista oktober
såldes dotterbolaget Länsförsäkringar
Fondliv till Länsförsäkringar AB.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
FÖRVALTAR

122 mdr

TOTAL

AVKASTNINGEN

6,5%
Totalavkastningen i Länsförsäkringar Liv
uppgick under året till 6,5 (4,1) procent,
vilket är ett bra resultat jämfört med
konkurrenterna.

Länsförsäkringar förvaltar 122 mdr åt liv- och
pensionsförsäkringskunder med traditionell
förvaltning: 109 mdr åt kunder med traditionell förvaltning och 13 mdr åt kunder med
Nya Världen.

SOLVENS 111%
Nyckeltalen för solvens har även de påverkats negativt av ränteutvecklingen
under 2011. Solvensgraden uppgick till 111 (141) procent och konsolideringen
till 109 (107) .

KONSOLIDERING 109%
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ränta. Sedan Länsförsäkringar startade
med traditionell livförsäkringsverksamhet
1985 har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 8,6 procent. Under 2011 har
den genomsnittliga återbäringsräntan varit
4 procent. Den 1 november sänktes återbäringsräntan till noll procent.
Nya Världen-förvaltning
Förvaltningsformen Nya Världen är en för
Länsförsäkringar unik förvaltningsform
som passar den som vill kombinera trygghet med möjligheten till hög avkastning via
aktiemarknaden. En del av avkastningen är

garanterad och en del kommer från aktieoch räntemarknadens utveckling. Efter
fem år, eller vid dödsfall, är spararen alltid
garanterad att få tillbaka insatta pengar,
med avdrag för beräknade kostnader och
skatt. Nya Världen består normalt av 70
procent aktier och 30 procent räntebärande
värdepapper. Den relativt stora andelen
aktier ökar möjligheten till god avkastning
på lång sikt. Aktieinnehaven i Nya Världen
sprids över hela världen för att beroendet
av enskilda marknader ska vara så litet som
möjligt. Totalavkastningen i Nya Världen
uppgick till –3,8 (8,9) procent.

PLACERINGSTILLGÅNGAR

AVKASTNING OCH ÅTERBÄRING

Marknadsvärde
Andel av
2011-01-01, Mkr portföljen, %

Marknadsvärde
Andel av
2011-12-31, Mkr portföljen, %

Totalavkastning, %

10
8

Räntebärande

49 301

47,1

87 681

80,7

11,2

Aktier

34 796

33,2

10 468

9,6

–7,6

Alternativa investeringar

7 745

7,4

4 004

3,7

0,5

Fastigheter

6 262

6,0

6 496

6,0

5,7

Fondliv

6 652

6,4

0

0,0

–23,8

104 756

100

108 649

100

6,5

Totalt
1)

Risker och riskhantering
Det är helt avgörande att kunna säkerställa
att Länsförsäkringar med marginal kan
infria sina garanterade åtaganden till kunderna. Mest kritiska är således de risker
som kan bidra till att bolaget blir insolvent
så att åtagandena mot försäkringstagarna
inte kan infrias. Styrningen av risktagandet
är en integrerad del i verksamhetsstyrningen och har som mål att en betryggande
avvägning nås mellan förutsättningar för
avkastning och risknivå.

%

6
4
2
0

Bidrag till totalavkastningen.

–2

2007

2008

2009

2010

2011

Totalavkastning
Genomsnittlig återbäringsränta
sedan 1985
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 8,6 procent.

TOTALAVKASTNING PÅ PLACERINGSTILLGÅNGAR

SOLVENS OCH KONSOLIDERING
I TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING

%
Länsförsäkringar Liv

160

%

AMF Pension
150

Skandia Liv
Folksam Traditionell

140

SEB Trygg Liv Nya Tjänstepension
130

SEB Trygg Liv Nya Övrig pension
Handelsbanken Liv

120

SPP, förmånsbestämda
110

SPP, premiebestämda
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Länsförsäkringar Livs totalavkastning på 6,5 procent gynnades av den försiktiga
placeringsstrategin med en hög andel räntebärande placeringar med långa löptider
och en låg andel aktier.

12

100
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2008

2009

2010

2011

Solvens
Konsolidering
Solvensen påverkas av kraftigt fallande marknadsräntor. Konsolideringen påverkas däremot inte av
ränteförändringar. En bibehållen konsolidering förutsätter kapitalavkastning och återbäringsränta
i balans.
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Riskkontroll målet för modern
förvaltningsmodell
Länsförsäkringar Liv är det största uppdraget för enheten Kapitalförvaltning inom
Länsförsäkringar AB med 122 mdr i placeringstillgångar. Avkastningen under 2011
uppgick för Länsförsäkringar Liv till 6,5
procent, ett resultat som står sig väl jämfört
med andra traditionella livförsäkringsbolag.
Resultatet förklaras av en bra ränteavkastning såväl gällande skyddsstrategier
inom räntor som placeringar i krediter.
Innehav i onoterade aktier och fastigheter
har också bidragit positivt till avkastningen.
Innehav i noterade aktier bidrog under första halvåret negativt till avkastningen och
därefter har den risken minskats genom att
inte ha innehav i noterade aktier. Målet för

förvaltningen är att skapa en god avkastning på försäkringstagarnas pengar utifrån
acceptabel risknivå. Länsförsäkringar 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 långsiktighet i livförsäkringsbolagets
förvaltning kompletteras med en god riskkontroll för marknadsrisker gällande hela
balansräkningen. Tryggandet av aktuella
nyckeltal får hela tiden vägas mot möjlig-

heten att vara långsiktig i förvaltningen.
Det här har på kort sikt påverkat möjligheterna att investera i tillgångar som inte
är kortsiktigt omsättningsbara, så kallade
alternativa investeringar. Placeringsverksamheten har under året fått anpassa risknivån till balansräkningens förutsättningar.
Derivatstrategierna är ett sätt att skydda
vissa nyckeltal. Derivatlösningar har
utnyttjats aktivt för att skydda portföljerna
mot olika typer av risker såsom risk för
ogynnsamma ränteförändringar. Sådana
skydd är ett normalt inslag i förvaltningen
av traditionell livförsäkring och genomförs
för att göra balansräkningen mindre sårbar
för stigande skuld till följd av fallande räntor.
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Resultatkommentar Länsförsäkringar Fondliv
Årets resultat i Länsförsäkringar Fondliv
uppgick till 297 (132) Mkr. Resultatförbättringen beror till stor del på att förvaltat
kapital under stora delar av året varit större
än vid jämförbara tidpunkter föregående år,
samt en engångseffekt av upplösning av
tidigare reserverad skatt. Ett högre förvaltat
kapital har inneburit ökade kapitalavgifter
och beståndsprovisioner från fondförvaltare. Under andra halvåret har förvaltat
kapital minskat beroende på fallande börskurser och uppgick per den 31 december
till 52 165 Mkr.
Premieinkomsten uppgick till 20 (22)
Mkr. Avgifter från finansiella avtal uppgick
till 397 (380) Mkr. Beståndsprovisionerna
uppgick till 385 (360) Mkr. Ökningen förklaras av årets ökade fondvärden.
Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 10 (6) Mkr. Driftskostnaderna uppgick till 602 (592) Mkr. Kostnader för effektiviseringsprojekt som på sikt ska ge
lägre kostnader samt anpassningar inför
kommande regelverk, solvens II, har påverkat resultatet negativt.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR FONDLIV

BALANSRÄKNING
Mkr

RESULTATRÄKNING
Mkr
Premieinkomst efter avgiven återförsäkring
Avgifter från ﬁnansiella avtal

2011

2010

18

20

397

380

Kapitalavkastning netto

–6 148

3 789

Försäkringsersättningar

–10

–6

6 383

–3 565

–602

–592

Andra tekniska intäkter och kostnader

381

354

Försäkringsrörelsens tekniska resultat

419

383

–8

–5

411

377

Förändring i försäkringstekniska avsättningar
Driftskostnader

Icke-tekniska kostnader
Resultat före skatt
Skatt
PERIODENS RESULTAT

–114

–245

297

132

Andra ﬁnansiella placeringstillgångar
Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär
placeringsrisken
Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

52

47

52 165

54 032
7

Fordringar

833

897

Andra tillgångar

107

112

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

929

899

54 090

55 995

1 420

1 123

57

64

52 168

54 034

29

119

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Försäkringstekniska avsättningar
Fondförsäkringsåtaganden för vilka
försäkringstagaren bär risken

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

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2011

2010-12-31

4

Avsättning för skatt

42

2011-12-31

TILLGÅNGAR

4

7

410

648

2

–

54 090

55 995

Resultatkommentar Länsförsäkringar Liv
Den sammanlagda premieinkomsten i
Länsförsäkringar Liv (koncernen) uppgick
till 6 514 (6 700) Mkr, en minskning med
3 procent. Minskningen berodde till största
delen på minskad premieinkomst från sparmarknaden. Utbetalda försäkringsersättningar uppgick till 5 432 (4 354) Mkr.
Kapitalavkastningen netto var 4 530 (7 654)
Mkr. Kapitalavkastningen gynnades av en
hög andel räntebärande placeringar med
långa löptider vilka ökade i värde i och med
att marknadsräntorna föll under främst
tredje kvartalet. 2011 års resultat i Länsför-

säkringar Liv uppgick till –13 063 (3 716)
Mkr. Det negativa resultatet berodde på
fallande långa räntor som i sin tur ökade
behovet av försäkringstekniska reserver.
I och med att skulden till försäkringstagarna diskonteras med marknadsräntan
innebär en lägre ränta att skulden ökar.
Placeringstillgångarna enligt balansräkningen har under året ökat till 117 758
(105 872) Mkr. I slutet av 2011 utgjordes
placeringstillgångarna i den traditionella
förvaltningen till största delen av långfristiga räntebärande placeringar. Placerings-

LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIV, KONCERNEN

tillgångar för vilka försäkringstagarna bär
risken avser de fondförvaltade försäkringarna och ingår således inte i Länsförsäkringar Liv per 31 december 2011. Livförsäkringsavsättningarna ökade med 23 mdr
till 106 913 (84 109) Mkr. Värderingen av
skulden i traditionell förvaltning ökar i och
med lägre marknadsräntor.
Länsförsäkringar Livs solvensgrad uppgick den 31 december 2011 till 111 (141)
procent och den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 109 (107) procent.

BALANSRÄKNING
Mkr

Nyckeltal, Mkr
Premieinkomst enligt försäkringsförbundets
deﬁnition R12
Balansomslutning

2011

2010

13 048

12 893

175 939

174 429

Mkr
Premieinkomst efter avgiven återförsäkring

2011

2010

6 514

6 700

Kapitalavkastning netto

4 530

7 654

Försäkringsersättningar

–5 432

–4 354

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

Immateriella tillgångar
Placeringstillgångar
Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren
bär placeringsrisken

RESULTATRÄKNING

322

353

–16 698

–4 333

–1 462

–1 350

–12 226

4 670

–731

–750

–12 957

3 920

–106

–204

–13 063

3 716

2011-12-31

2010-12-31

TILLGÅNGAR

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska
avsättningar
Fordringar

12

1 186

117 758

105 872

164

54 206

597

663

1 502

3 008

Andra tillgångar

7 279

7 336

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 691

2 158

129 003

174 429

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

8

8

10 843

29 597

106 913

84 109

4 003

54 208

Avsättningar för andra risker och kostnader

178

380

Depåer från återförsäkrare

597

663

5 745

4 927

716

537

129 003

174 429

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

Heltäckande erbjudande
ger stark tillväxt
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
143 bobutiker runt om i landet, varav 13
öppnade under 2011. Den starka tillväxten
har fört upp Länsförsäkringar Fastighetsförmedling till positionen som landets
tredje största aktör.
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 Fastig-

SÅLDA BOSTÄDER, LÄNSFÖRSÄKRINGAR
FASTIGHETSFÖRMEDLING

hetsförmedling skiljer sig från rikstäckande
fastighetsmäklarkedjor genom att alltid
vara lokalt förankrat.
Under perioden såldes 4 345 villor, 6 120
bostadsrätter och 754 fritidshus. Värdet på
försäljningarna uppgick till 16,5 mdr.
Marknadsandelen är 8,3 procent.
Försäljningen av villor och fritidshus
resulterade under perioden i bottenlån i
Länsförsäkringars bolåneinstitut på 1,6 mdr
fördelat på 1 058 affärer. Av kunder med
Länsförsäkringar som huvudbank har 93
procent även försäkring och/eller pensionssparande hos Länsförsäkringar.

ANTAL SÅLDA BOSTÄDER 2011

MARKNADSANDELAR 2011

18 000
Övriga mäklare
och privat 22 340

15 000

Fastighetsbyrån 15 212

Övriga mäklare
och privat 34,9%

Fastighetsbyrån 23,8%

12 000
9 000
Svensk
Fastighetsförmedling

6 000

10 613

3 000
0

2007

2008

2009

2010

2011

Svensk
Fastighetsförmedling
16,6%

Mäklarringen 1 283
Bjurfors 1 420
Länsförsäkringar FastigHusman & Hagberg 1 669 hetsförmedling 5 099
SkandiaMäklarna 2 603 Mäklarhuset 3 692

Mäklarringen 2,0%
Bjurfors 2,2%
Länsförsäkringar FastigHusman & Hagberg 2,6%
hetsförmedling 8,0%
SkandiaMäklarna 4,1% Mäklarhuset 5,8%

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

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

Antal sålda bostäder, tusental
Totalt värde, mdr
Tillväxttakten de senaste fyra åren har varit kraftig –
från 4 000 sålda enheter 2007 till drygt 11 000
sålda 2011.

44

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2011

VÄRDET AV FÖRSÄLJNINGAR, VILLOR OCH FRITIDSHUS 2011

Fastighetsbyrån
Svensk Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Mäklarhuset
Skandiamäklarna
Bjurfors
Husman & Hagberg
Mäklarringen
0

5

10

15

20

25

mdr

Försäljningsvärdet av villor och fritidshus uppgick för Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling till 8,2 mdr. Bostadsrätter ingår inte i diagrammet
och inklusive dessa var värdet på försäljningarna totalt 16 mdr.

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2011

45

46

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2011

Länsförsäkringsgruppen
i siffror
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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Total kapitalavkastning
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0
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Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen
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Övriga intäkter/kostnader
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat
före återbäring och rabatter
Återbäring och rabatter
Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Övriga intäkter/kostnader

Sö
de
rm

Jäm

Sto
ck
ho
lm

Up
ps
ala

366

11

Da
lar
na

373

34

Kapitalavkastning överförd från ﬁnansrörelsen

Gä
vle
bo
rg

530

28

Premieintäkt

tla
nd

277

SAKFÖRSÄKRING, Mkr
Resultat efter avgiven återförsäkring 2011
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Länsförsäkringsgruppen 2011

436

–12

–4

–2

–14

–8

4

–7

–6

–4

–87

–10

–128

–153

–103

–39

–30

–185

63

–66

–89

–195

–80

Aktier i Länsförsäkringar AB

183

491

328

416

467

872

298

636

736

1 227

486

Övriga aktier och andelar

223

951

490

242

28

1 723

213

456

1 307

843

879

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

245

739

453

443

688

1 402

507

769

537

1 653

475

Rörelseresultat

Balansräkning 2011-12-31
TILLGÅNGAR
Placeringstillgångar

Övriga placeringstillgångar

1

174

98

19

5

124

221

18

572

1

10

653

2 355

1 370

1 120

1 188

4 121

1 239

1 879

3 152

3 724

1 850

Återförsäkrares andel av
försäkringstekniska avsättningar

157

196

168

255

105

337

142

255

140

216

178

Fordringar och andra tillgångar

116

223

176

163

196

458

151

290

276

523

154

Kassa och bank

117

144

65

34

56

227

363

47

104

1

34

10

38

28

18

11

33

17

23

25

38

13

1 053

2 956

1 807

1 590

1 556

5 177

1 913

2 494

3 697

4 502

2 229

277

1 027

787

512

307

2 253

740

850

1 595

253

923

–

610

–

–

358

–

–

–

–

1 196

–

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven
återförsäkring)

619

1 081

767

901

752

2 266

800

1 238

1 355

2 548

977

Andra avsättningar och skulder

106

160

216

158

130

541

306

321

419

305

315

Summa placeringstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Obeskattade reserver

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

50

79

38

20

9

117

68

85

327

199

15

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

1 053

2 956

1 807

1 590

1 556

5 177

1 913

2 494

3 697

4 502

2 229

Konsolideringskapital

355

1 692

949

582

709

2 668

940

1 059

2 004

1 616

1 143

Konsolideringsgrad

126

310

247

156

170

271

218

176

244

104

257

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 AB-koncernen, exklusive liv- och bankkon-
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cernerna. För att uppnå korrekta 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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1 100

527

1 037

849

167

760

497

337

606

241

386

1 563

14 003

18 756

43

20

16

48

7

16

24

10

21

10

11

64

197

801

18 756
801

–866

–353

–779

–618

–122

–569

–443

–267

–445

–193

–292

–1 306

–3 116

–14 711

–14 711

–264

–100

–217

–184

–35

–126

–99

–72

–111

–52

–85

–263

–1 040

–4 088

–4 088

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–19

–

114

98

98

13

94

56

96

17

80

–20

8

71

7

1

57

159

856

856

–

–

–

–31

–

–13

–24

–2

–48

–

–

–

–

–449

–449

13

94

56

65

17

67

–43

6

24

7

1

57

159

407

407

–134

–71

–74

–33

–16

–63

–64

1

–112

–8

–14

–251

161

–1 373

–1 373

–43

–20

–16

–48

–7

–16

–24

–10

–21

–10

–11

–64

–305

–909

–909

–25

–1

17

–32

8

–27

3

1

–6

–5

–6

–20

–154

–399

21

–189

2

131

–48

1

–38

–129

–2

–116

–17

–30

–278

–140

–2 273

–1 853

843

405

986

870

115

711

478

306

450

181

475

1 277

–

–

–

1 799

258

1 711

1 768

308

992

654

417

891

250

521

1 950

12 664

31 537

20 347

1 154

472

1 195

879

153

252

590

415

383

491

608

1 347

11 368

27 105

47 767

54

139

817

48

39

485

369

120

388

47

215

255

2 571

6 790

8 357

3 849

1 274

4 709

3 564

615

2 439

2 091

1 257

2 113

969

1 819

4 828

26 603

65 432

76 472

239

163

303

245

101

253

230

132

177

91

239

542

6 381

6 380

6 384

398

184

423

436

66

244

181

124

236

84

148

522

31

5 599

208 861

110

90

61

112

193

683

49

42

127

47

37

449

3 121

6 314

6 387

38

17

44

6

16

13

37

8

20

3

16

61

235

770

4 009

4 634

1 728

5 540

4 364

991

3 632

2 588

1 564

2 673

1 194

2 260

6 402

36 371

84 494

302 111

1 808

476

2 463

2 091

479

1 440

1 083

627

1 193

527

1 002

2 200

12 740

26 011

26 474

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 093

981

1 941

1 700

391

1 568

1 097

701

1 066

497

892

3 109

20 312

44 784

97 009

674

179

1 102

452

117

558

306

223

402

134

351

1 035

2 655

11 423

172 559

59

92

35

121

4

66

103

7

12

36

14

58

664

2 277

6 070

4 634

1 728

5 540

4 364

991

3 632

2 588

1 564

2 673

1 194

2 260

6 402

36 371

84 494

302 111

2 237

609

3 044

2 445

556

1 728

1 333

790

1 469

642

1 246

2 850

13 395

32 709

33 274

199

113

289

280

330

222

254

227

246

260

318

180

333

171

174

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

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Norrbotten

Västerbotten

Jämtland

Vd Kjell Lindfors
Styrelseordförande Mats Fabricius

Vd Göran Spetz
Styrelseordförande Conny Sandström

Vd Pia Sandvik Wiklund
Styrelseordförande Tomas Eriksson

Nyckeltal

2011

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2010

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2010

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

2010

–128

–30

–115

237

–73

86

Balansomslutning, Mkr

1 053

1 125

Balansomslutning, Mkr

2 956

3 035

Balansomslutning, Mkr

1 807

1 894

Konsolideringsgrad, %

126

178

Konsolideringsgrad, %

310

355

Konsolideringsgrad, %

247

287

79

81

Antal anställda

160

160

Antal anställda

111

112

Inlåning, Mkr

499

375

Inlåning, Mkr

2 055

1 658

Inlåning, Mkr

998

857

Utlåning, Mkr

270

229

Utlåning, Mkr

1 098

881

Utlåning, Mkr

924

795

1 114

951

Bostadsutlåning, Mkr

2 845

2 507

1 805

1 631

43

45

216

180

7 300

6 700

21 500

19 900

144

142

278

276

1 932

1 947

3 758

3 766

19 900

19 400

36 100

35 300

277

272

Premieintäkt, Mkr

530

519

–28

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

Antal anställda
Bank

Bank

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder
Sakförsäkring

Antal kunder

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

–23

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

118

122

–9

5

57 400

57 100

Antal kunder

Premieinkomst, Mkr

62

57

12 500

11 800

145

141

1 975

1 984

20 300

19 800

Premieintäkt, Mkr

373

371

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

–14

12

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

107

104

Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder
Sakförsäkring

52

80
–41

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

97

88

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

–5

10

Antal kunder

Antal kunder
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Förvaltad fondvolym, Mkr

–38

Återbäring och rabatter, Mkr

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

Bostadsutlåning, Mkr

Livförsäkring

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr

Antal kunder

Förvaltad fondvolym, Mkr

Bank

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr

50

2011

105 400 100 300

–3

8

54 300

54 300

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Västernorrland

Gävleborg

Vd Leif Johanson
Styrelseordförande Stig Högberg

Vd Tua Holgersson
Styrelseordförande Kjell Stafström

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

2010

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

Dalarnas
Försäkringsbolag
Vd Anders Grånäs
Styrelseordförande Maria Engholm

2011

2010

Nyckeltal

2011

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2010

–39

–41

–30

34

81

310

Balansomslutning, Mkr

1 590

1 575

Balansomslutning, Mkr

1 556

1 520

Balansomslutning, Mkr

5 177

5 109

Konsolideringsgrad, %

156

174

Konsolideringsgrad, %

170

182

Konsolideringsgrad, %

271

295

Antal anställda

116

117

Antal anställda

171

175

Antal anställda

266

249

Inlåning, Mkr

923

747

Inlåning, Mkr

1 379

1 165

Inlåning, Mkr

2 580

2 078

Utlåning, Mkr

419

382

Utlåning, Mkr

971

849

Utlåning, Mkr

1 369

1 226

1 292

1 173

3 310

2 933

Bostadsutlåning, Mkr

4 702

4 087

Bank

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

Bank

158

171

21 100

20 800

198

193

3 301

3 357

28 300

28 000

366

356

Premieintäkt, Mkr

–72

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

124

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

98

95

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

–3

3

82 900

84 000

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

92

103

19 100

17 500

212

216

3 091

3 131

33 200

32 600

408

404

Livförsäkring

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Bostadsutlåning, Mkr

Bank

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

110
1

5

69 800

70 600

Antal kunder

Antal kunder

288

249

33 600

31 000

Livförsäkring

Sakförsäkring

–14

Förvaltad fondvolym, Mkr

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

429

426

5 676

5 696

52 100

50 800

975

969

Sakförsäkring

25

31

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

149

92

–266

–178

87

93

–1

6

141 600 139 200
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Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Värmland

Uppsala

Bergslagen

Vd Ulf W Eriksson
Styrelseordförande Patrik Sandin

Vd Ann-Christin Norrström
Styrelseordförande Björn Sundell

Vd Mikael Sundquist
Styrelseordförande Tommy Persson

Nyckeltal

2011

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2010

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2010

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

2010

63

52

–65

34

–89

294

Balansomslutning, Mkr

1 913

1 842

Balansomslutning, Mkr

2 494

2 479

Balansomslutning, Mkr

3 697

3 711

Konsolideringsgrad, %

218

220

Konsolideringsgrad, %

176

196

Konsolideringsgrad, %

244

279

Antal anställda

104

106

Antal anställda

190

198

Antal anställda

226

226

Inlåning, Mkr

756

648

Inlåning, Mkr

2 189

1 789

Inlåning, Mkr

2 793

2 185

Utlåning, Mkr

473

348

Utlåning, Mkr

1 379

1 194

Utlåning, Mkr

3 088

2 624

1 226

1 150

Bostadsutlåning, Mkr

4 736

4 217

Bostadsutlåning, Mkr

5 745

4 920

Bank

Bank

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr

61

56

9 300

8 700

168

168

2 729

2 675

27 200

26 700

415

401

Antal kunder
Livförsäkring

Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder
Sakförsäkring

Antal kunder

193

202

25 600

24 000

Premieinkomst, Mkr

419

402

Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

63

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

12

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

90

101

2

4

82 700

82 200

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

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

5 791

5 922

51 700

50 300

582

564

Premieintäkt, Mkr

–29

–52

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

–1

–

Återbäring och rabatter, Mkr

Antal kunder

182

227

33 200

29 100

Livförsäkring

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr

Antal kunder

Förvaltad fondvolym, Mkr

Bank

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr

52

2011

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

550

541

7 248

7 294

62 500

60 500

788

749

1

–4

–

–

103

103

–2

12

Sakförsäkring

110
0

113
7

110 100 104 100

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

162 400 150 900

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Stockholm

Södermanland

Vd Hans Benndorf
Styrelseordförande Christer Villard

Vd Anna-Greta Lundh
Styrelseordförande Axel von Stockenström

Göteborg och
Bohuslän

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

2010

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

Vd Ingemar Larsson
Styrelseordförande Sune Nilsson

2010

Nyckeltal

2011

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2010

–195

172

–82

155

–189

278

Balansomslutning, Mkr

4 502

4 692

Balansomslutning, Mkr

2 229

2 281

Balansomslutning, Mkr

4 634

4 708

Konsolideringsgrad, %

104

124

Konsolideringsgrad, %

257

279

Konsolideringsgrad, %

199

227

Antal anställda

430

440

Antal anställda

121

121

Antal anställda

286

289

Inlåning, Mkr

5 466

4 896

Inlåning, Mkr

1 213

1 026

Inlåning, Mkr

2 815

2 242

Utlåning, Mkr

1 668

1 670

Utlåning, Mkr

604

568

Utlåning, Mkr

1 185

1 045

13 302

12 842

2 856

2 591

Bostadsutlåning, Mkr

5 945

5 259

Bank

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

Bank

556

641

76 400

73 400

3 200

3 156

42 824

43 056

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

93

95

16 200

15 000

247

258

3 424

3 458

32 800

32 100

436

442

Premieintäkt, Mkr

–16

–26

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

–2

–

107

108

–2

11

85 700

82 900

Livförsäkring

237 100 232 000

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Bostadsutlåning, Mkr

Bank

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

23

1 484
89

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

103
–1

99
7

318 700 315 700

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

Antal kunder

228

222

39 200

36 200

Livförsäkring

Sakförsäkring
1 532

Förvaltad fondvolym, Mkr

Premieinkomst, Mkr

1 256

1 265

Totalt försäkringskapital, Mkr

15 211

15 386

Antal kunder

96 200

93 900

1 100

1 069

13

25

103

102

–3

9

Sakförsäkring

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

205 000 210 300
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Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Skaraborg

Östgöta

Älvsborg

Vd Anders Östryd
Styrelseordförande Lars-Eric Åström

Vd Carl Henrik Ohlsson
Styrelseordförande Jonas Rosman

Nyckeltal

2011

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2010

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

Vd Sten Lundqvist
Styrelseordförande Lars Hallkvist

2011

2010

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2010

2

27

131

258

–17

101

Balansomslutning, Mkr

1 728

1 754

Balansomslutning, Mkr

5 540

5 061

Balansomslutning, Mkr

4 364

4 414

Konsolideringsgrad, %

113

118

Konsolideringsgrad, %

289

289

Konsolideringsgrad, %

280

304

Antal anställda

141

140

Antal anställda

297

299

Antal anställda

305

307

Inlåning, Mkr

2 031

1 585

Inlåning, Mkr

4 461

3 805

Inlåning, Mkr

2 837

2 292

Utlåning, Mkr

1 277

1 072

Utlåning, Mkr

2 921

2 646

Utlåning, Mkr

1 464

1 272

Bostadsutlåning, Mkr

2 619

2 218

Bostadsutlåning, Mkr

5 522

4 955

Bostadsutlåning, Mkr

5 894

5 150

Bank

Bank

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

210

231

28 100

26 700

231

225

4 027

4 052

35 100

34 300

527

512

Livförsäkring

Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder
Sakförsäkring

270

262

45 700

44 100

Premieinkomst, Mkr

1 007

928

Totalt försäkringskapital, Mkr

8 644

8 346

72 900

70 800

1 037

1 009

Antal kunder

Antal kunder

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

94

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

86

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

7
103

–6

4

93 800

93 700

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

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

258
57 200

469

454

6 650

6 703

64 000

62 600

849

818

Sakförsäkring

56

4

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

96

103

2

8

179 800 178 300

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %
Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder
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250
58 900

Livförsäkring

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr

Antal kunder

Förvaltad fondvolym, Mkr

Bank

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr

54

2011

96

–61

–37

–44

94

113

–1

8

161 000 152 800

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Gotland

Jönköping

Halland

Vd Mariette Nicander
Styrelseordförande Gösta af Petersens

Vd Örian Söderberg
Styrelseordförande Göran Lindell

Vd Christian Bille
Styrelseordförande Karin Starrin

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

2010

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

2010

Nyckeltal

2011

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2010

1

26

–25

158

–105

124

Balansomslutning, Mkr

991

966

Balansomslutning, Mkr

3 632

3 536

Balansomslutning, Mkr

2 588

2 572

Konsolideringsgrad, %

330

345

Konsolideringsgrad, %

222

234

Konsolideringsgrad, %

254

284

62

57

Antal anställda

191

186

Antal anställda

143

144

Inlåning, Mkr

859

723

Inlåning, Mkr

2 322

1 949

Inlåning, Mkr

2 493

2 203

Utlåning, Mkr

1 402

1 145

Utlåning, Mkr

1 374

1 180

Utlåning, Mkr

3 195

2 962

Bostadsutlåning, Mkr

1 907

1 644

Bostadsutlåning, Mkr

3 127

2 724

Bostadsutlåning, Mkr

5 122

4 765

Antal anställda
Bank

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

Bank

50

46

10 300

9 500

99

107

Premieinkomst, Mkr

894

851

Totalt försäkringskapital, Mkr

11 800

11 200

167

165

Livförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

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

Antal kunder

163

158

23 800

22 300

410

413

5 969

5 957

45 700

44 800

760

750

Premieintäkt, Mkr
Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

–20

19

Återbäring och rabatter, Mkr

–24

–18

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

109

106

Livförsäkring

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Bank

Antal kunder

17

10

–

–

94

97

–2

3

28 900

28 500

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

Antal kunder

152

159

32 700

31 900

Livförsäkring

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

309

329

5 010

5 061

45 100

44 000

497

481

Sakförsäkring

80

–43

–13

–9

92

106

–2

8

121 200 117 300

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %
Antal kunder

–3

8

93 400

86 900
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Länsförsäkring

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

Kronoberg

Kalmar län

Blekinge

Vd Fredrik Daveby
Styrelseordförande Per-Åke Holgersson

Vd Lars B Danielsson
Styrelseordförande Christer Olander

Vd Leif Naurin
Styrelseordförande Anders Åkesson

Nyckeltal

2011

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2010

Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

2010

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

2010

0

62

–68

220

–17

62

Balansomslutning, Mkr

1 564

1 524

Balansomslutning, Mkr

2 673

2 816

Balansomslutning, Mkr

1 194

1 162

Konsolideringsgrad, %

227

228

Konsolideringsgrad, %

246

276

Konsolideringsgrad, %

260

277

86

86

Antal anställda

160

153

Antal anställda

77

78

Inlåning, Mkr

1 269

1 106

Inlåning, Mkr

1 576

1 267

Inlåning, Mkr

920

768

Utlåning, Mkr

826

676

Utlåning, Mkr

890

605

Utlåning, Mkr

769

674

1 524

1 356

1 719

1 479

1 605

1 453

94

80

113

100

27 000

26 800

15 500

14 000

206

209

208

207

3 756

3 377

3 756

3 876

24 100

23 500

31 800

31 100

337

344

606

552

Antal anställda
Bank

Bank

Bostadsutlåning, Mkr
Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder
Livförsäkring

Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder
Sakförsäkring

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

Premieintäkt, Mkr

8

9

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

–2

–

Återbäring och rabatter, Mkr

101

100

0

6

63 600

63 100

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

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN 2011

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

85

61

10 500

10 000

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

186

197

2 185

2 267

19 100

18 400

241

236

7

30

101

91

Sakförsäkring

71

54

–48

–60

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

92

94

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

–5

9

Antal kunder

Bostadsutlåning, Mkr

Livförsäkring

Sakförsäkring

Premieintäkt, Mkr

Antal kunder

Bostadsutlåning, Mkr

Bank

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr

56

Nyckeltal

103 200 102 000

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

–1

6

51 600

51 300

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar

GöingeKristianstad

Skåne
Vd Jan Fock
Styrelseordförande Otto Ramel

Vd Henrietta Hansson
Styrelseordförande Göran Trobro

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

2010

Nyckeltal
Rörelseresultat före återbäring
och rabatter, Mkr

2011

2010

–30

90

–278

647

Balansomslutning, Mkr

2 260

2 230

Balansomslutning, Mkr

6 402

6 671

Konsolideringsgrad, %

318

337

Konsolideringsgrad, %

180

199

Antal anställda

110

111

Antal anställda

420

406

Inlåning, Mkr

1 328

1 150

Inlåning, Mkr

3 145

2 394

Utlåning, Mkr

1 063

796

Utlåning, Mkr

2 836

2 544

Bostadsutlåning, Mkr

1 679

1 510

Bostadsutlåning, Mkr

8 914

8 126

112

102

14 200

13 700

193

192

3 103

3 142

27 800

26 700

386

381

Bank

Förvaltad fondvolym, Mkr
Antal kunder

Bank

Livförsäkring
Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

Tekniskt resultat i
försäkringsrörelsen, Mkr

352

49 500

45 400

Premieinkomst, Mkr
Totalt försäkringskapital, Mkr
Antal kunder

1 162

1 171

16 885

16 970

127 000 123 800

Sakförsäkring

1

–3

Totalkostnadsprocent efter
avgiven återförsäkring, %

98

104

Totalavkastning
kapitalförvaltning, %

–1

7

71 600

71 300

Antal kunder

Antal kunder

331

Livförsäkring

Sakförsäkring
Premieintäkt, Mkr

Förvaltad fondvolym, Mkr

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

1 563

1 571

57

172

–

–160

100

94

–4

12

319 000 314 200
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB

Ett starkt nav
– en förutsättning
för 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 inom länsförsäkringsgruppen och ägs till 100 procent av
de numer 23 länsförsäkringsbolagen (sedan
Länsförsäkringar Göinge och Länsförsäkringar Kristianstad gick samman i juli 2011),
tillsammans med 14 socken- och häradsbolag. Länsförsäkringsbolagen ställer samma
marknadsmässiga krav för avkastning på
dessa aktier som på noterade aktier och
andra placeringstillgångar. Under 2011 gick
substansvärdet på aktien upp med 3,5 procent till 1 403 kronor. 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.
Uppdrag
Verksamheten inom det gemensamt ägda
bolaget Länsförsäkringar AB har tre huvudsakliga uppdrag; att bedriva affärsverksamhet inom sakförsäkring, livförsäkring och
bank; att ge affärsservice till länsförsäkringsbolagen samt att bedriva Länsförsäkringars gemensamma strategiska utvecklingsverksamhet. I mer än 75 år har det
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB
skapat förutsättningar för länsförsäkrings-
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bolagen att vara mer effektiva i sina roller
på sina lokala marknader. Affärsverksamheten bedrivs fokuserat i syfte att ge avkastning på ägarnas, de 23 länsförsäkringsbolagens, investering. Affärsserviceverksamheten ansvarar för att med gemensamma
resurser ge den service som länsförsäkringsbolagen efterfrågar samt att ansvara för
länsförsäkringsgruppens utvecklingsbehov
ur ett helhetsperspektiv. Bland annat är kundoch konceptutveckling, oavsett verksamhetsområde samlad på ett ställe. Arbetet
inom Länsförsäkringar AB syftar till ett
övergripande mål – att förse länsförsäkringsbolagen med rätt verktyg för att lokalt skapa
och vidareutveckla sina kundrelationer.
Skalfördelar – det stora i det lilla
Länsförsäkringsgruppens samverkan har
vuxit fram ur ett decentraliserat perspektiv.
Det har varit de lokala bolagen som bestämt
sig för samverkan för att nå skalfördelar
och för att kunna koncentrera sig på det viktigaste; hur mötet med kunden sker och hur
kundrelationen utvecklas. Verksamheten
inom Länsförsäkringar AB är av stor betydelse för alla de 23 länsförsäkringsbolagen
för att nå stordriftsfördelar. Inom produktutveckling, IT drift och förvaltning, varumärkeskommunikation och metoder för att
stärka kundrelationer kan länsförsäkringsbolagen dela på kostnaderna i stället för att

bygga upp dessa resurser lokalt. Samverkan
mellan bank, försäkring och fastighetsförmedling skapar också ökad kunskap om
kunden och gör det möjligt att förstå kundernas samlade behov. Arbetsfördelningen
mellan de 23 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 lokala livförsäkringsbolag. 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.
Grundläggande är också en långsiktig
omsorg om kundernas pengar: Det finns
inga externa aktieägare. Länsförsäkringsbolagen ägs av sina kunder och förvaltar
kundernas pengar. Detta synsätt präglar
hela verksamheten.
Tillsammans skapar vi trygghet
Tillsammans har Länsförsäkringar ett väl
genomtänkt produktutbud till konkurrenskraftiga villkor i det finansiella varuhuset
som Länsförsäkringsgruppen utgör.
Länsförsäkringsgruppen med närmare
6 000 medarbetare hjälper 3,4 miljoner

kunder med hela den ekonomiska tryggheten. 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. Dessutom är kunskaps- och erfarenhetsåtervinning en del av vardagen i och med det
gemensamt ägda Länsförsäkringar AB,
navet i länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar AB har medarbetare som med
öppenhet, tillit och engagemang verkar för
alla länsförsäkringars kunder. Medarbetarnas arbete borgar för en stabilitet, långsiktig
bärighet i affärerna och omsorg över andras
pengar.
Länsförsäkringar AB ska alltid vara en
långsiktigt hållbar och effektiv organisation
som möjliggör maximal nytta för länsförsäkringsbolagen och kunderna som också
är ägare. Länsförsäkringar AB arbetar dagligen med ständiga förbättringar och ser
kontinuerligt över stöd- och affärsprocesser. I ett led att ännu bättre möta länsförsäkringsbolagens krav på affärsservice som
matchar det som är viktigast i kundrelationerna har Länsförsäkringar AB under året
omorganiserat stödfunktionerna. I och med
att all affärsservice och utveckling samlas
under samma operativa ledning skapas
ännu bättre möjlighet att optimera resurser
och leveranser på tjänster till länsförsäkringsbolagen samt kunderna. Genom en
mindre företagsledningsgrupp skapas även
förutsättningar för att bli än mer handlingskraftig och effektiv. Det möter bättre

dagens krav på snabba beslut som de än
mer rörliga finansiella marknaderna kräver.
Dessutom har områden som Compliance,
Internrevision och Riskkontroll förstärkts
inför de regelverksförändringar vi står
inför.
Vinstutdelande livförsäkringsbolag
i Länsförsäkringar AB
Under 2011 har Länsförsäkringar AB
genomfört den planerade strategiska investeringen i ett vinstutdelande livförsäkringsbolag genom att Länsförsäkringar Fondliv
förvärvades från Länsförsäkringar Liv. Förvärvet stärker Länsförsäkringars satsning
på att bli småföretagarnas främsta val av
pensionspartner och därmed nummer ett på
tjänstepensionsmarknaden.
Tidpunkten för förvärvet påskyndades
av utvecklingen på de finansiella marknaderna under året, då kraftigt fallande räntor
och fallande börser medförde att Länsförsäkringar Livs ekonomiska nyckeltal
ansträngdes. Försäljningen av Länsförsäkringar Fondliv var i det sammanhanget en
åtgärd som Länsförsäkringar Liv vidtog för
att stärka nyckeltalen. Även om Länsförsäkringar Liv inte konsolideras i Länsförsäkringar AB, då bolaget bedrivs enligt
ömsesidiga principer och dess riskkapital
tillhör dess försäkringstagare, gynnas även
Länsförsäkringar AB av att Länsförsäkringar Livs nyckeltal stärks. Det gemensamma varumärket är av stort värde för alla
delar av länsförsäkringsgruppen och riskerar minska i värde om problem uppkommer
i någon del av gruppen.

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, genom värdetillväxt
och utdelning till ägarna. 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. I samband
med förvärvet av Länsförsäkringar Fondliv
genomfördes en nyemission om 3 mdr i
syfte att stärka kapitalbasen inför förvärvet
och någon utdelning är därmed inte aktuell
för verksamhetsåret 2011.
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
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med utgångspunkt i hur det påverkar koncernens kapitalutnyttjande. Syftet är att
stärka möjligheterna till att nå en tillräcklig
avkastning på det egna kapitalet med en
stark styrning av risktagandet och att förbättra styrningen och planeringen av koncernens kapitalanvändning.
Länsförsäkringar AB-koncernen ägs av
de 23 länsförsäkringsbolagen. Nästan två
tredjedelar av gruppens kapital, exklusive

AKTIEÄGARE
Bolag

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. Ratinginstituten och flera andra intressenter
anlägger ett sådant synsätt. Länsförsäkringsbolagen är genomsnittligt mycket väl
konsoliderade och har därför betydande

NYCKELTAL1) LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB-KONCERNEN

Antal aktier
A

förmåga att tillskjuta kapital till koncernen,
vilket visades i samband med förvärvet
av Länsförsäkringar Fondliv. Självfallet
ställer länsförsäkringsbolagen tydliga
krav på att Länsförsäkringar AB använder
koncernens kapital effektivt och tar som
utgångspunkt att klara koncernens kapitalförsörjning med egna medel.

B

C

Andel av
kapital, %

Länsförsäkringar Skåne

141 849

771 722

–

9,7

Länsförsäkringar Stockholm

129 212

748 237

–

9,3

Länsförsäkringar Östgöta

114 155

583 063

–

7,4

Konsolideringskapital, Mkr
Balansomslutning, Mkr

104 708

517 570

–

Länsförsäkringar Älvsborg

100 176

514 862

–

6,6
6,5

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

87 010

515 041

934

6,4

Länsförsäkringar Bergslagen

86 351

434 137

–

5,5

Länsförsäkringar Jönköping

82 812

419 680

–

5,3

2010

284

536

15 564

10 613

253 988

173 850

2

6

Avkastning på eget kapital, %
1)

Dalarnas Försäkringsbolag

2011

Resultat före skatt, Mkr

Exklusive livförsäkringsverksamhet, som bedrivs med vinstutdelningsförbud.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB-AKTIENS UTVECKLING
Kronor

2011

2010

2009

2008

2007

1 403

1 356

1 279

1 186

1 648

Länsförsäkringar Uppsala

73 298

376 183

–

4,8

Eget kapital per aktie

Länsförsäkringar Södermanland

58 117

285 932

–

3,7

Länsförsäkringar Skaraborg

64 058

222 213

–

3,0

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.

Länsförsäkringar Halland

56 785

285 258

–

3,6

Länsförsäkringar Västerbotten

57 195

290 232

–

3,7

Länsförsäkringar Gävleborg

60 058

270 352

–

3,5

KREDITBETYG

Länsförsäkringar Kalmar län

56 717

261 469

–

3,4

Bolag

Institut

Långfristig
rating

Kortfristig
rating

Länsförsäkringar Västernorrland

50 186

244 134

–

3,1

Länsförsäkringar Bank

Standard & Poor’s

A/Stable

A–1(K–1)

Länsförsäkringar Jämtland

35 795

199 055

–

2,5

Länsförsäkringar Bank

Moody’s

A2/Negative

P–1

Länsförsäkring Kronoberg

36 701

179 725

–

2,3

Länsförsäkringar Hypotek1)

Standard & Poor’s

AAA/Stable

A–1+

Länsförsäkringar Värmland

31 160

179 433

–

2,2

Länsförsäkringar Hypotek1)

Moody’s

Aaa/Stable

–

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad

49 982

286 011

–

3,6

Länsförsäkringar AB

Standard & Poor’s

A–/Stable

–

Länsförsäkringar Norrbotten

16 960

113 586

–

1,4

Länsförsäkringar AB

Moody’s

A3/Negative

–

Länsförsäkringar Blekinge

23 088

106 487

–

1,4

Länsförsäkringar Sak

Standard & Poor’s

A/Stable

–

Länsförsäkringar Gotland

16 305

64 816

–

0,9

Länsförsäkringar Sak

Moody’s

A2/Negative

–

–

–

4 439

0,2

Agria Djurförsäkring

Standard & Poor’s

A–/pi2)

–

1 532 678 7 869 198

5 373

100,0

14 socken- och häradsbolag
Totalt antal aktier

1)

Avser bolagets säkerställda obligationer.
2)
pi innebär att ratingen, som saknar prognos, baseras på publik information
som till exempel årsredovisningar.

NYCKELTAL
Rörelseresultatet uppgick till 284 (536) Mkr.
Kapitalavkastningen var negativ och uppgick till –37 (361) Mkr.
Det tekniska resultatet minskade till 159 (193) Mkr till följd
av lägre kalkylränta samt ökade skadekostnader.
Premieintäkten ökade till 4 005 (3 769) Mkr.
Totalkostnadsprocenten uppgick till 102 (104).
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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. Den interna 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. 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 idag i
huvudsak om relationen mellan länsförsäkringsbolagens styrelser, Länsförsäkringar
ABs bolagsstämma, länsförsäkringsbolagens ägarkonsortium och Länsförsäkringar
ABs styrelse.
Länsförsäkringar ABs bolagsstämma
och Länsförsäkringsbolagens ägarkonsortium utgör gemensamma forum för länsförsäkringsbolagens ägarstyrning av Länsförsäkringar AB. Formellt regleras bolagsstämmans uppgifter i lag och i bolagsordning. Konsortiets uppgifter regleras i
länsförsäkringsbolagens konsortialavtal.
I strikt mening går rågången mellan
ägarstyrning och å andra sidan skötseln av
bolaget mellan bolagsstämman och styrelsen. Men den federativa struktur som länsförsäkringsgruppen utgör, och det uppdrag
som Länsförsäkringar AB har i länsförsäkringsgruppen, ger särskilda förutsättningar
och möjligheter för ägarstyrningen genom
konsortiet och genom länsförsäkringsbolagens representation i styrelsen för Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringsbolagens
ägarstyrning sker därmed inte bara genom
bolagsstämman utan även genom konsortiet och genom länsförsäkringsbolagens
representation i styrelsen för Länsförsäkringar AB.
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 m m 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 Länsförsäkringar 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 i 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.
Driftskostnader, försäkring
Omfattar kostnader för marknadsföring, försäljning
och administration.
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
anmälts till försäkringsbolaget. I kostnaden ingår
också avvecklingsresultat.
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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.
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.
Kapitalbas, bank
Kapitalbasen består av summan av primärt och
supplementärt kapital samt skillnaden mellan förväntad förlust och gjorda reserveringar för sannolika
kreditförluster.

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.
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, uppskjuten skatteskuld/
fordran, förlagslån, obeskattade reserver och över/
undervärden i tillgångar.

Kreditförluster, bank
Befarade kreditförluster är skillnaden mellan kreditbeloppet och vad som beräknas betalas in, med
hänsyn tagen till kredittagarens betalningsförmåga
och värdet på säkerheten. Konstaterade kreditförluster är fastställda, till exempel i en konkurs
eller ett ackord.
Kreditförlustnivå, bank
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
Resultat före skatt minus schablonskatt 26,3 procent i förhållande till genomsnittligt eget kapital
justerat för utdelning.
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.
Rörelseresultat
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.
Skadeprocent, sakförsäkring
Förhållandet mellan försäkringsersättningar och
premieintäkter, uttryckt i procent.
Solvens, livförsäkring
Marknadsvärdet av bolagets totala nettotillgångar

i förhållande till garanterade åtaganden till försäkringstagarna (försäkringstekniska avsättningar
enligt balansräkningen), uttryckt i procent.
Tillgångsfördelning
Valet av fördelningen mellan olika tillgångsslag i en
portfölj, exempelvis vilken andel aktier och räntebärande placeringar man vill ha.
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 och försäkringsersättningar 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.
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Rapportdagar

2012
Kvartal 1:
Delårsrapport för Länsförsäkringar Bank
Delårsrapport för Länsförsäkringar Hypotek

23 april
23 april

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

28 augusti
28 augusti
29 augusti
29 augusti

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

25 oktober
25 oktober
26 oktober
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Adresser
Länsförsäkringar Norrbotten
Box 937
971 28 Luleå
Besök: Köpmantorget
Tfn: 0920-24 25 00
E-post: info@LFnorrbotten.se
Länsförsäkringar Västerbotten
Box 153
901 04 Umeå
Besök: Nygatan 19
Tfn: 090-10 90 00
E-post: info@LFvasterbotten.se
Länsförsäkringar Jämtland
Box 367
831 25 Östersund
Besök: Prästgatan 18
Tfn: 063-19 33 00
E-post: info@lfz.se
Länsförsäkringar Västernorrland
Box 164
871 24 Härnösand
Besök: Stora Torget 3
Tfn: 0611-36 53 00
E-post: info@vn.lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Gävleborg
Box 206
801 03 Gävle
Besök: Slottstorget 3
Tfn: 026-14 75 00
E-post: info@lfgavleborg.se
Dalarnas Försäkringsbolag
Box 3
791 21 Falun
Besök: Slaggatan 9
Tfn: 023-930 00
E-post: info@dalarnas.se
Länsförsäkringar Värmland
Box 367
651 09 Karlstad
Besök: Köpmannagatan 2 A
Tfn: 054-775 15 00
E-post: info@LFvarmland.se
Länsförsäkringar Uppsala
Box 2147
750 02 Uppsala
Besök: 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 Stockholm
115 97 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-562 830 00
E-post: info@sth.lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Södermanland
Box 147
611 24 Nyköping
Besök: V Storgatan 4
Tfn: 0155-48 40 00
E-post: info@lfs.se
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
404 84 Göteborg
Besök: Lilla Bommen 8
Tfn: 031-63 80 00
E-post: info@gbg.lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Skaraborg
Box 600
541 29 Skövde
Besök: Rådhusgatan 8
Tfn: 0500-77 70 00
E-post: info@skaraborg.lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Östgöta
Box 400
581 04 Linköping
Besök: Platensgatan 11
Tfn: 013-29 00 00
E-post: info@Lfostgota.se
Länsförsäkringar Älvsborg
Box 1107
462 28 Vänersborg
Besök: Vallgatan 21
Tfn: 0521-27 30 00
E-post: info@alvsborg.lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Gotland
Box 1224
621 23 Visby
Besök: Österväg 17
Tfn: 0498-28 18 50
E-post: info@lfgotland.se
Länsförsäkringar Jönköping
Box 623
551 18 Jönköping
Besök: Barnarpsgatan 22
Tfn: 036-19 90 00
E-post: info@lfj.se
Länsförsäkringar Halland
Box 518
301 80 Halmstad
Besök: Strandgatan 10
Tfn: 035-15 10 00
E-post: info@LFhalland.se

Länsförsäkring Kronoberg
Box 1503
351 15 Växjö
Besök: Kronobergsgatan 10
Tfn: 0470-72 00 00
E-post: info@lfkronoberg.se
Länsförsäkringar Kalmar län
Box 748
391 27 Kalmar
Besök: Norra Långgatan 17
Tfn: 020-66 11 00
E-post: info@LFkalmar.se
Länsförsäkringar Blekinge
Box 24
374 21 Karlshamn
Besök: Kyrkogatan 21
Tfn: 0454-30 23 00
E-post: info@lfblekinge.se
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Box 133
291 22 Kristianstad
Besök: V Storgatan 49
Tfn: 044-19 62 00
E-post: info@goinge-kristianstad.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 21
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Fondliv
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se
Länsförsäkringar Sak
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

Produktion: Länsförsäkringar i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson.
Foto: Länsförsäkringars bildbank. Tryck: TMG Sthlm., 2012. Vi trycker på det miljövänliga.

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: Birger Jarlsgatan 25
Tfn: 08-678 92 00
E-post: info@humlegarden.se
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