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Kort om länsförsäkringsgruppen

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPEN BESTÅR AV 24 lokala och kundägda

länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, med dotterbolag

inom sak-, liv- och fondförsäkring, bank samt djur- och grödaförsäkring. Organisatio-

nen bygger på en stark tilltro till den lokala närvaron och det är på länsförsäkringsbola-

gen kundkontakterna sker. Genom Länsförsäkringar AB uppnås skalfördelar och

genom service och strategiskt utvecklingsarbete skapas möjligheter för länsförsäk-

ringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader.

Länsförsäkringar erbjuder ett brett utbud av försäkringar, banktjänster och andra

finansiella lösningar, för såväl företag som privatpersoner. Antalet kunder överstiger 

3 miljoner och sammantaget har länsförsäkringsgruppen 5 500 medarbetare.
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Bolagsbegrepp

Länsförsäkringsgruppen
De 24 länsförsäkringsbolagen och de gemensamma bolagen i samverkan.

Länsförsäkringar
Länsförsäkringar är ett kommunikativt begrepp som används i intern och
extern kommunikation som benämning på hela länsförsäkringsgruppen.

Länsförsäkringsbolag
24 lokala, självständiga och kundägda försäkringsbolag. Bedriver bank- och för-
säkringsverksamhet inom visst geografiskt område. Svarar för all kundkontakt
inom samtliga verksamhetsområden i länsförsäkringsgruppen.

Länsförsäkringar AB
Moderbolag i en finansiell koncern som ägs av de 24 länsförsäkringsbolagen
och 10 socken- och häradsbolag. Koncernen ger service till länsförsäkrings-
bolagen, ansvarar för länsförsäkringsgruppens utvecklingsverksamhet, ge-
mensamma strategier samt driver affärsverksamhet genom dotterbolag.

Länsförsäkringar Liv 
Bedriver traditionell livförsäkringsrörelse och genom dotterbolaget Läns-
försäkringar Fondliv livförsäkringsrörelse med fondanknytning. Verksam-
heten bedrivs enligt ömsesidiga principer, varför resultatet inte konsolideras
i Länsförsäkringar AB, utan i sin helhet tillfaller kunderna.

Länsförsäkringar Bank
Bedriver bankrörelse med inriktning mot privatpersoner och lantbruk och
genom dotterbolag även fondförvaltning.

Länsförsäkringar Sak
Bedriver Länsförsäkringar AB koncernens sakförsäkringsrörelse, med verk-
samhet inom sjukvårds- och olycksfallsförsäkring, ansvarsförsäkring, viss
trafikförsäkring, transportförsäkring, rikskunder inom företagsmotor samt
producentansvarsförsäkring.

Agria Djurförsäkring
Försäkringsgivare för djur- och grödaförsäkring.

Länsförsäkringar Mäklarservice
Bolaget ägs gemensamt av länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar Sak
Försäkrings AB och erbjuder genom regionala mäklardiskar ett enhetligt upp-
trädande och en förstärkt service, till mäklare.

Humlegården
Humlegården ingår i länsförsäkringsgruppen och ägs av 20 länsförsäkrings-
bolag, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, Länsförsäkringar Liv Försäk-
rings AB och Agria Djurförsäkring. Ägarnas syfte med bolaget är att gemen-
samt investera i Stockholms fastighetsmarknad.



2004 i korthet

• Det tekniska resultatet inom sakförsäkring förbättrades

till 1 949 (990) Mkr, vilket är ett av de bästa resultaten

någonsin. Rörelseresultatet uppgick till 3 168 (2 089)

Mkr. Marknadsandelen inom sakförsäkring ökade till

32,2 (30,7) procent.

• Resultatet inom livförsäkring uppgick till 2 348 (3 808)

Mkr. Marknadsandelen (nyförsäljning) för Privat pension

var 11,2 (10,7) procent och marknadsandelen för

tjänstepension var 13,6 (11,5) procent. Totalavkast-

ningen i livförsäkringsbolaget blev 6,8 (8,5) procent.

• Bankens utlåning ökade med 31 procent till 39 (30) mil-

jarder kronor. Bostadsutlåningen ökade med 47 procent

och uppgick till 24 (16) miljarder kronor. Rörelseresulta-

tet inom bank, före kreditförluster, uppgick till 171

(104) Mkr och efter kreditförluster till 127 (65) Mkr.

• Arbetet med effektiviseringar och lönsamhetsfokus har

givit tydliga resultat. Totalkostnadsprocenten inom sak-

försäkring förbättrades och uppgick till 93 (101). Drifts-

kostnadsprocenten förbättrades till 19 (20). Administra-

tionsresultatet inom livförsäkring förbättrades med

219 Mkr.

• Länsförsäkringar utnämndes till såväl Årets sakförsäk-

ringsbolag som Årets livförsäkringsbolag av tidningen

Affärsvärlden för andra året i rad samt av branschtid-

skriften Investment & Pensions Europe till bästa

svenska pensionsförvaltare, även där för andra året i rad.

• Svenskt Kvalitetsindex visade att Länsförsäkringar har

Sveriges mest nöjda privatkunder inom sakförsäkring

och bank och bland de mest nöjda inom livförsäkring.

• Flodvågen i Asien i slutet av december var en mänsklig

katastrof, men ger en ringa påverkan på länsförsäkrings-

gruppens ekonomiska resultat. Länsförsäkringar har,

liksom övriga svenska försäkringsbolag, försökt bistå

de drabbade.

Nyckeltal 2004 2003

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, 
sakförsäkring, miljarder kronor 15,9 14,1

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring, 
livförsäkring, miljarder kronor 8,7 8,1

Inlåning bank, miljarder kronor 19 17

Utlåning bank, miljarder kronor 39 30

Konsolideringskapital, sakförsäkring, miljarder kronor 19,9 16,7

Solvens, livförsäkring, procent 123 122

Konsolidering, livförsäkring, procent 103 92

Marknadsandel sakförsäkring, premier, procent 32,2 30,7

Marknadsandel livförsäkring, nyförsäljning, procent 12,0 10,5

Marknadsandel bank, inlåning, procent 3,0 2,9

Marknadsandel bank, utlåning, procent 2,5 2,3

Antal kunder, miljoner 3,1 3,1

Antal medarbetare 5 500 5 600
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Vision

•  Länsförsäkringar är kundernas naturliga

val inom sakförsäkring, livförsäkring och

banktjänster.

•  Länsförsäkringars finansiella ställning

möjliggör uthållighet, utvecklingskraft

och prisvärdhet.

•  Länsförsäkringar åtnjuter ett brett för-

troende i samhället.

Affärsidé

Länsförsäkringsgruppen erbjuder privat-

personer, företagare och lantbrukare

prisvärda tjänster inom sakförsäkring, liv-

försäkring och bank. Verksamheten känne-

tecknas av begreppen kundägt, lokalt, till-

gängligt och personligt bemötande. 

Marknadsmål

•  Tillväxt med lönsamhet inom alla del-

marknader och produktområden, främst

genom ökat kundengagemang.

•  De mest nöjda kunderna inom bank och

försäkring i varje län.

Framgångsfaktorer

•  Det kundägda och lokala konceptet.

•  Helhet i kundmötet.

•  Prisvärdhet.

•  Livscykelanpassade produkterbjudanden.

•  Händelsebaserad kommunikation och

kunddialog.

Strukturer och arbetssätt
Samarbete som stärker den lokala förankringen

Genom den kundägda företagsformen finns för länsförsäkrings-

gruppen inga andra specifika ägarintressen att beakta än de

egna kundernas. Allt som utvecklas i form av produkter, koncept

eller systemstöd måste ha rena kundbehov som utgångspunkt.

Av affärsidén framgår att sakförsäkring, livförsäkring och bank är

kärnverksamheter för länsförsäkringsgruppen. Uppdraget är att

erbjuda helhetslösningar med olika kombinationer av sakförsäk-

ringar, olycksfalls- och sjukförsäkringar, livförsäkringar, pen-

sionssparande, fondsparande och olika banktjänster. 

Ett brett erbjudande

I ett Sverige där utvecklingen går mot en

tydlig uppdelning mellan segmenten

inom försäkring och finansiella tjänster,

gör länsförsäkringsgruppen tvärtom.

Under ett och samma varumärke, genom

de 24 länsförsäkringsbolagen, erbjuds

kunderna en helhet av bank- och försäk-

ringstjänster. Under 2004 har erbjudan-

det under devisen Bank & Försäkring

ytterligare utvecklats och kommunice-

rats. Banktjänsterna har fortsatt att

utvecklas och Länsförsäkringar har

under de senaste åren gått från nischbank

till fullsortimentsbank för privatpersoner

och lantbrukare. Denna breddning av

erbjudandet har också stöttats av en stark

utveckling inom övriga områden. 

För att till fullo leva upp till det

kundorienterade synsätt som är grunden

för länsförsäkringsgruppens verksam-

het, krävs dock mer än bra produkter.

Det krävs att kunderna uppfattar det som

naturligt och fördelaktigt att samla sitt

bank- och försäkringsengagemang hos

Länsförsäkringar. Detta synsätt präglar

hela verksamheten. Utvecklingen av för-

delaktiga helkundserbjudanden priorite-

ras före produktutveckling inom isole-

rade områden. En annan tydlig kundför-

del är helheten i kundmötet. Alla kund-

möten, oavsett om de sker mellan fyra

ögon eller via internet, ska utgå från kun-

dens behov och från helheten i länsför-

säkringsgruppens erbjudande. 

Frivillig samverkan

Samverkan inom den moderna länsför-

säkringsgruppen har successivt vuxit

fram, från erfarenhetsutbyte till dagens



omfattande gemensamma affärsverksamhet.

De grundläggande idéerna som under två

sekel har utvecklats och anpassats till samti-

den är giltiga än idag. Tiden har snarare bara

bevisat styrkan i en organisation och affärs-

modell som utgår från lokala, självständiga

och kundägda länsförsäkringsbolag i frivil-

lig samverkan. Inom länsförsäkringsgrup-

pen finns en samsyn att det är den lokala

närheten och självständigheten som varit

avgörande för gruppens stora framgångar.

Beslut som är viktiga för kunden fattas nära

kunden. Det lokala länsförsäkringsbolagets

stämma och styrelse är högsta beslutande

instanser i frågor som rör länsförsäkrings-

bolagets verksamhet. Det innebär bland

annat att varje enskilt länsförsäkringsbolag

äger sin egen resultat- och balansräkning.

All samverkan mellan länsförsäkringsbolag

är därmed frivillig och den federativa orga-

nisationsformen grundas på denna själv-

ständighet.

Kundägt

Varje enskilt länsförsäkringsbolag ägs av

sina sakförsäkringskunder. Rent praktiskt

innebär det 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 hel-

het kunderna genom återbäring och stärkt

konsolidering. Livförsäkringsbolaget ägs

av sakförsäkringsverksamheten och drivs

enligt ömsesidiga principer, där all avkast-

ning går tillbaka till försäkringstagarna.

Samverkan genom 
Länsförsäkringar AB

Samverkan mellan de 24 länsförsäkringsbo-

lagen sker genom det gemensamt ägda

Länsförsäkringar AB med dotterbolag.

Bolaget bildades 1936 för att tillgodose

länsförsäkringsbolagens behov av återför-

säkring. Att ansvara för det interna återför-

säkringssystemet är fortfarande en viktig

uppgift, men med åren har allt större

gemensamma resurser byggts upp. Länsför-

säkringar ABs uppgift är att skapa förutsätt-

ningar för länsförsäkringsbolagen att bli

framgångsrika på sina respektive markna-

der. Länsförsäkringar AB är moderbolag för

samtliga dotterbolag inom den gemensamt

ägda koncernen med verksamheter inom

livförsäkring, fondförvaltning, bank, sakför-

säkring, run-off, utveckling samt djur- och

grödaförsäkring genom Agria. Löpande

värdepappersförvaltning, som fram till som-

maren 2002 låg i ett dotterbolag inom Läns-

försäkringar AB, sker nu genom ett samar-

bete med ett antal externa förvaltare. Vidare

drivs gruppens gemensamma utvecklings-

frågor från Länsförsäkringar AB och här

finns specialistkompetens inom bland annat

försäkring, finansiella tjänster, IT och mark-

nadskommunikation. Länsförsäkringsbola-

gen bestämmer från tid till annan vad den

2 Strukturer och arbetssätt



gemensamma verksamheten i Länsförsäk-

ringar AB ska omfatta. Detta framgår av ett

konsortialavtal och preciseras i Länsförsäk-

ringar ABs styrelses riktlinjer för verksam-

heten. Denna inriktning kan förändras över

tiden i enlighet med ägarnas, länsförsäk-

ringsbolagens, önskemål.

Lokalt och gemensamt 

Länsförsäkringsgruppens uppbyggnad

med lokala, självständiga bolag som sam-

verkar genom ett gemensamt ägt bolag

ställer stora krav på tydlighet mellan läns-

försäkringsbolagen och de gemensamma

verksamheterna. Länsförsäkringsgruppens

affärsmodell utgår från 24 lokala läns-

försäkringsbolag som valt att bedriva viss

verksamhet tillsammans. På de lokala

bolagens uppdrag har de gemensamma

verksamheterna inom Länsförsäkringar

AB ansvaret för att bedriva den verksam-

heten. Federationens uppbyggnad kan på

så vis beskrivas som koncernens motsats

där verksamheten delegeras från centrala

enheter till lokala.

Utgångspunkten för samarbetet inom

länsförsäkringsgruppen är att så mycket

som möjligt av verksamheten ska drivas av

de lokala bolagen. I princip alla kundkon-

takter sker där. Samtidigt är stordriftsförde-

larna omfattande inom försäkring och

finansiella tjänster, varför koncessionen för

livförsäkring, vissa sakförsäkringsgrenar,

liksom oktrojen för bankverksamheten,

finns hos det gemensamt ägda Länsförsäk-

ringar AB. Formellt finns det till exempel

inte 24 banker runt om i landet. Men ur ett

kundperspektiv är det så det ser ut. Grund-

tanken i länsförsäkringskonceptet är att

länets invånare och företag ska få all slags

försäkrings- och bankservice genom det

lokala bolaget.

Strukturer och arbetssätt 3
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Beslut grundade på konsensus

Länsförsäkringsidén, att lokala, självstän-

diga och kundägda försäkringsbolag frivil-

ligt samverkar, ställer också stora krav på

förankring av gemensamma beslut. Läns-

försäkringsbolagens självständighet inne-

bär att beslut som gäller för, eller påverkar

alla bolag i länsförsäkringsgruppen, måste

vara grundade på konsensus. Detta ställer

särskilda krav på beslutsfattandet i den

gemensamma verksamheten. Men det stäl-

ler också särskilda krav på länsförsäkrings-

bolagen som valt att frivilligt samverka i en

federation. Även frivillig samverkan inne-

bär oundvikligen ett visst uppgivande av

självständigheten. Principen innebär ett åta-

gande från samtliga länsförsäkringsbolag

att sträva efter att finna gemensamma lös-

ningar även i de fall där det råder delade

uppfattningar i länsförsäkringsgruppen.  

Ett bredare Länsförsäkringar

Länsförsäkringsgruppen har tillsammans

över 3,1 miljoner kunder och inget varu-

märke inom svensk försäkring är starkare.

Inget varumärke är heller så starkt förknip-

pat med sakförsäkring. Breddningen av

varumärket Länsförsäkringar pågår, med

målsättningen att gruppen inom några år

ska vara lika stark inom spar- och låneom-

rådet som man idag är inom sakförsäkring.

En position ska inte lämnas för att en annan

ska intas. Enkelhet, närhet och lokal

beslutskraft, som byggt framgångarna inom

sakförsäkring, översätts också till de finan-

siella tjänsterna.
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Länsförsäkringsgruppens miljöpåver-

kan kan delas upp i två delar; direkt och

indirekt. Direkt miljöpåverkan är bland

annat utsläpp i samband med tjänste-

resor. Den indirekta miljöpåverkan är

sådant där de direkta besluten ligger på

annat håll, men där möjligheten finns att

påverka. Exempel på indirekt miljöpå-

verkan är vilka material och metoder

som ska användas för att reparera för-

säkringsskador och att upplysa om samt

genomföra skadeförebyggande åtgärder.

Den direkta miljöpåverkan har läns-

försäkringsgruppen kommit relativt långt

med. Bland annat har betydande reducer-

ingar av värme- och elförbrukning gjorts.

Dessutom har utsläppen minskat i sam-

band med tjänsteresor. Några länsförsäk-

ringsbolag har satsat på etanolbilar,

andra har beslutat att låta medarbetarna

ta tåget i tjänsten istället för flyget.

Videokonferenser och telefonmöten har

blivit vanligare. Ett tiotal bolag har lyck-

ats sänka sina koldioxidutsläpp från bil-

resandet med över 15 procent. Uppvärm-

ningen har effektiviserats genom tek-

niska åtgärder på några av länsförsäk-

ringsbolagen och flera bolag har gått

över till miljömärkt el. Under 2004 flyt-

tades fokus från den direkta till den indi-

rekta miljöpåverkan och då framförallt

skadeförebyggande arbete och skade-

reglering. Varje skada som inträffar inne-

bär att material ska tillverkas, avfall ska

tas om hand och många människor och

mycket material ska transporteras. Att

undvika skador är således den största

miljövinsten.

I det skadeförebyggande arbetet har

länsförsäkringsgruppen tagit fram

metoder som minskar framtida skador,

bland annat genom VASKA-projekt som

ska minska risken för vattenskador. För

att minska risken för bränder i hus med

fastbränsleeldning har flera länsförsäk-

ringsbolag under 2004 börjat erbjuda

kunderna säkerhetsbesiktningar av skor-

stenarna. Länsförsäkringsgruppen har

under 2004 haft ett tydligt fokus på det

skadeförebyggande arbetet. Flera nya

skadeförebyggare har anställts och ett av

de största argumenten har varit miljön.

Länsförsäkringsbolagen har också en

dialog med de entreprenörer som anlitas

i skaderegleringen och kommunicerar

miljökrav och gör platsbesök.

Ett tiotal länsförsäkringsbolag har

anordnat välbesökta klimatseminarium

i samarbete med SMHI för att belysa

effekterna av den ökande växthuseffek-

ten. Seminarierna har visat att hus trots

allt byggs i områden där översväm-

ningar förväntas, men också att försäk-

ringspremierna i Sverige påverkas av

naturkatastrofer på andra sidan jordklo-

tet genom återförsäkringen. Länsförsäk-

ringar är också aktiv medlem i Bygga-

Bo-dialogen, ett samarbete mellan

regeringen och näringslivet, bland annat

genom ett deltagande i miljöklassningen

av hus.

Länsförsäkringar har valt att certifie-

ras enligt miljöledningssystemet ISO

14001, ett verktyg för att bedriva ett sys-

tematiskt miljöarbete där ständig förbätt-

ring är ett krav. Certifieringen innebär att

ett utomstående ackrediterat certifierings-

organ avgör om ISO 14001s krav upp-

fylls. De 24 länsförsäkringsbolagen är

alla miljöcertifierade och de sista

gemensamma bolagen inom Länsförsäk-

ringar AB beräknas bli certifierade under

2005. Varje bolag inom länsförsäkrings-

gruppen har en miljöansvarig. Miljö-

arbetet koordineras genom sakdivisio-

nen inom Länsförsäkingar AB.

Aktivt miljöpåverkande arbete



Genom länsförsäkringsbolagens så kallade

konsortialavtal har bolagen övergripande

kommit överens om formerna för det

gemensamma beslutsfattandet. Konsortiet

beslutar i frågor som rör aktieägandet i Läns-

försäkringar AB och länsförsäkringsbola-

gens uppdrag till Länsförsäkringar AB. Kon-

sortiet har sedan 2002 även till uppgift att

behandla och vid behov följa upp frågor som

rör länsförsäkringsbolagens inbördes förhål-

landen och gemensamma förpliktelser. 

Samspelet på strategisk nivå

På övergripande strategisk nivå sker sam-

spelet mellan länsförsäkringsbolagen och

Länsförsäkringar AB i konsortiet, i länsför-

säkringsbolagens ordförandemöte och i

länsförsäkringsbolagens Vd-samråd. I kon-

sortiet sker den formella hanteringen. Ord-

förandemötet och Vd-samrådet är inga for-

mella beslutsforum, men är en viktig del i

förankringsprocessen inför beslut, både

gemensamt i konsortiet, enskilt i länsför-

säkringsbolagens styrelser och i Länsför-

säkringar ABs styrelser. 

Samspelet på operativ nivå

Verksamheten i Länsförsäkringar AB styrs

av det uppdrag som länsförsäkringsbolagen

enats om. Det sker ett nära samspel mellan

länsförsäkringsbolagen och Länsförsäk-

ringar AB för att säkerställa att Länsförsäk-

ringar ABs affärsplan verkligen speglar

länsförsäkringsbolagens ”beställning”. Det

sker också ett nära samspel när det är dags

för Länsförsäkringar AB att genomföra

uppdraget. Detta samarbete är viktigt för att

säkerställa rätt leverans, men det är också

viktigt för att säkerställa länsförsäkrings-

bolagens mottagarkapacitet. Det som Läns-

försäkringar AB utvecklar och levererar

förutsätter i de flesta fall åtgärder och akti-

viteter i länsförsäkringsbolagen, om man

ska lyckas ta hem den fulla effekten av

investeringen. 

Gemensamma besluts- och
samrådsorgan 
LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGENS

ÄGARKONSORTIUM

Konsortiet behandlar frågor som rör dels

länsförsäkringsbolagens aktieägande i

Länsförsäkringar AB, dels länsförsäkrings-

bolagens inbördes förhållanden och gemen-

samma förpliktelser. I det senare fattas all-

tid beslut i konsensus. I konsortiets roll

ingår bland annat att vara länsförsäkrings-

bolagens forum för strategidiskussion. I

konsortiet fastställs den strategiska plattfor-

men och andra gemensamma strategier

samt länsförsäkringsbolagens uppdrag till

Länsförsäkringar AB. I konsortiet behand-

las även viktigare strukturfrågor samt andra

frågor av strategisk betydelse för länsför-

säkringsbolagen. I Länsförsäkringsbola-

gens Ägarkonsortium ingår alla de 24 läns-
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försäkringsbolagen. Ägarkonsortiet sam-

manträder minst en gång per år.

LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGENS

FÖRENING

Medlemmar i Länsförsäkringsbolagens

Förening är de 24 länsförsäkringsbolagen

samt 12 socken- och häradsbolag. Före-

ningens uppgift är att driva näringspoli-

tiska frågor och vara remissinstans i lag-

stiftningsfrågor som primärt berör den

ömsesidiga försäkringsformen, men även

försäkringsfrågor i allmänhet.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR ABs STÄMMA

Stämman är Länsförsäkringar ABs högsta

beslutande organ med ett antal formella

uppgifter som regleras i lag och i bolags-

ordning. Stämmans huvudsakliga uppgifter

är att besluta om bolagsordning för Läns-

försäkringar AB, utse styrelse, godkänna

resultat- och balansräkning samt bevilja

styrelsen ansvarsfrihet. Ordinarie stämma

hålls en gång per år.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR ABs STYRELSE

Styrelsen ansvarar för Länsförsäkringar

ABs organisation och förvaltning. I detta

ansvar ingår bland annat att fastställa orga-

nisation, mål och strategier samt riktlinjer

för kontroll och styrning. Styrelsen ska

säkerställa att de mål och strategier, som

fastställts av respektive dotterbolags sty-

relse, koordineras och optimalt utnyttjar

koncernens resurser. I frågor som rör läns-

försäkringsbolagens verksamhet har styrel-

sen för Länsförsäkringar AB möjlighet att

ge rekommendationer.

STYRELSER FÖR LÄNSFÖRSÄKRINGAR

AB KONCERNENS DIVISIONER/DOTTER-

BOLAG

Vissa divisioner inom Länsförsäkringar

AB koncernen är egna bolag, medan andra

omfattar flera bolag. Koncernchefen är

ordförande i styrelserna för divisionerna

liksom i styrelserna för de juridiska enhe-

ter som ingår i respektive division, om inte

koncernchefen bestämmer annat. Syftet är

att undvika risken för konflikt mellan kon-

cernmål och divisionsmål. Divisionssty-

relserna är ansvariga för respektive divi-

sions verksamhet och har även det formel-

la ansvar som enligt lag och författning

gäller för de bolag som ingår i divisionen.

STYRELSEN FÖR 

LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIV

Från och med ordinarie bolagsstämma 2005

ska mer än hälften av styrelseledamöterna i

Länsförsäkringar Liv, inklusive arbetstagar-

representanterna, vara oberoende. Med

detta menas att de inte får vara anställda

eller styrelseledamöter inom Länsförsäk-

ringar AB koncernen. 

Ytterligare ett steg för att ta tillvara livför-

säkringstagarnas intressen togs under 2003

när en försäkringstagarförening bildades.

Försäkringstagarföreningen har 48 med-

lemmar, två från vart och ett av de 24 geo-

grafiska områden där länsförsäkringsbola-

gen bedriver verksamhet. Medlemmarna

utses direkt av livförsäkringstagarna. För-

säkringstagarföreningen utser två av de

oberoende ledamöterna i Länsförsäkringar

Livs styrelse.

ÖVRIGA SAMRÅD

För att säkerställa ett effektivt samspel mel-

lan länsförsäkringsbolagen och med Läns-

försäkringar AB finns också ett antal repre-

sentativa samråd; Budgetsamråd, Mark-

nadssamråd, IT-/Utvecklingssamråd, Perso-

nalsamråd och Livsamråd. Samråden är

inte beslutsforum och kan enbart ge rekom-

mendationer till beslut i respektive formell

beslutsinstans. 
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Kommentar:
Dags för nästa steg mot 
ökad tillväxt och lönsamhet

NÄR VI INOM LÄNSFÖRSÄKRINGAR sät-

ter upp lönsamhetsmål gör vi det enbart för

att ha medel i arbetet med att skapa kund-

nytta. Så fungerar en kundägd verksamhet

som drivs enligt ömsesidiga principer. Arbe-

tet de senaste två åren har varit fokuserat på

att skapa en balans mellan intäkter och kost-

nader för våra tre kärnaffärer. Kraftfulla

effektiviseringar har skett inom samtliga

områden. 

Rekordresultat

Inom sakförsäkring är vårt mål att premiein-

täkterna under en konjunkturcykel ska vara

något högre än drifts- och skadekostnaderna.

Det långsiktiga målet att nå en totalkost-

nadsprocent under 95 infriades 2004. Effekti-

viseringsåtgärder har kombinerats med

selektiva prishöjningar inom sakförsäk-

ringsområdet som ett led i strävan att nå en

balans i prissättningen, där varje försäkrings-

gren bär sina egna kostnader. Delar av de

rekordresultat som de flesta 24 länsförsäk-

ringsbolag nådde 2004 kommer kunderna

direkt tillgodo via återbäring, delägarrabatter

eller konkurrenskraftiga erbjudanden. 

Driftsresultat i balans

I livförsäkringsverksamheten har betydande

effektiviseringar genomförts. Målet om ett

driftsresultat i balans nåddes 2004. De kost-

nads- och personalreduceringar som skett

innebär att avgiftsuttagen numera täcker

verksamhetens kostnader. En grundläggande

princip i livförsäkring är att varje kundkol-

lektiv ska stå för sina egna kostnader. Flera

åtgärder har vidtagits under 2004  för att nå

detta mål. Några av dessa förändringar har

kritiserats, men de har varit såväl nödvän-

diga som rättvisa. Ytterst bottnar invänd-

ningarna mot exempelvis värdejustering av

återbäring och höjning av sjukförsäk-

ringspremier i otydlig information från för-

säkringsbranschen, Länsförsäkringar inklu-

derat, bakåt i tiden. För oss blir det därför

självklart att sätta upp målet att framgent ge

branschens tydligaste kundinformation.

Breddat fondutbud

Kapitalförvaltningen i livförsäkringsbola-

get har förbättrats. Vår pensionsprodukt

Nya Världen tillhör för andra året i rad den

absolut bästa på marknaden. Ett omfattande

arbete har skett för att utveckla vårt fond-

försäkringssortiment. Förutom Länsförsäk-

ringars fonder kan våra kunder välja från ett

urval av kompletterande och konkurrerande

fonder från några välrenommerade, inter-

nationella fondförvaltare. Under året har

avtal träffats med franska Société Générale

och amerikanska Fidelity. Med fler externa

fonder vässas kunderbjudandet ytterligare

och konkurrenskraften stärks, inte minst

inom tjänstepensionsområdet.

Stärkta förutsättningar för banken

År 2004 passerades ytterligare en milstolpe

i Länsförsäkringars bankverksamhet. För-
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År 2004 nådde Länsförsäkringar

målen i den strategi för ökad lön-

samhet som fastställdes 2002.

Sakförsäkringsverksamheten visar

rekordresultat. Livförsäkrings-

verksamheten har genom omfat-

tande effektiviseringar nått målet

om ett driftsresultat i balans.

Kapitalförvaltningen har förbätt-

rats. Bankverksamheten är lön-

sam. Med utgångspunkt i dessa

resultat fokuserar Länsförsäk-

ringar de kommande åren på

tillväxt under lönsamhet för samt-

liga tre kärnaffärer, sakförsäkring,

livförsäkring och bank.  



flyttningen från att vara nischbank som

inleddes 2000 till att bli en fullsortiments-

bank för privat- och lantbrukskunder är

genomförd. Verksamheten är lönsam och

grunden lagd för att ta nästa steg. Under

2004 fick banken en A-rating av Standard

& Poor’s, vilket förbättrar upplåningsvill-

koren och ytterligare stärker konkurrens-

kraften lönsamhet. 

Nöjda kunder och 
ökade marknadsandelar

2004 var inte bara ett ekonomiskt rekordår.

Kundernas bedömning av våra tre kärnaffä-

rer låg återigen i topp i jämförelse med kon-

kurrenterna. Samtidigt ökade våra mark-

nadsandelar överlag. Inom Länsförsäk-

ringar är vi helt på det klara med vad som

ligger bakom dessa framgångar; Affärer ska

göras lokalt där kunderna finns. Beslut ska

fattas lokalt och nära kunderna. Länsför-

säkringar är en federation av 24 lokala läns-

försäkringsbolag som valt att samverka via

det finansiella navet Länsförsäkringar AB.

Samverkan för att nå skalfördelar inom ser-

vice och utveckling är en av de strategiska

uppgifterna för Länsförsäkringar AB. Läns-

försäkringsbolagens lokala strategier och

tillväxtambitioner bildar gemensamma

strategier som hålls samman av Länsförsäk-

ringar AB. Från 2005 och framöver är den

gemensamma strategin inriktad på mark-

nadstillväxt inom primärt livförsäkring och

bank. Sättet att realisera tillväxten är att

bredda de befintliga kundernas engage-

mang. Potentialen och möjligheterna är

stora.

Tillväxt ett medel inte ett mål

På samma sätt som lönsamhet inte primärt

är ett mål utan ett medel, förhåller det sig

med marknadstillväxt. Med ökade affärsvo-

lymer kan erbjudandet till kund bli ännu mer

konkurrenskraftigt i och med att de fasta

kostnaderna delas av flera. Inom bank- och

livförsäkringsbranschen bär nya kunder ofta

inte sina egna kostnader de första åren. För

att nya kunder ska stanna kvar krävs att de är

nöjda. Nöjdhet bland kunderna är det vikti-

gaste instrumentet för att skapa ekonomisk

stabilitet och kontinuerlig utveckling av

konkurrenskraftiga erbjudanden.

Nöjda kunder primära målet

Länsförsäkringars viktigaste marknadsstra-

tegiska mål är att våra kunder alltid ska vara

mer nöjda än konkurrenternas. Det skapar

förutsättningar för att nå det andra mark-

nadsstrategiska målet: Tillväxt. Med det

avser vi förstärkt, ledande position inom

sakförsäkring, högre tillväxt än konkurren-

terna inom livförsäkring och att vara den

mest snabbväxande banken över tid. Medlet

för att nå det första målet är att vara nära

kunderna. Det är vi idag och det arbetssättet

kommer att vidareutvecklas. Den lokala

närvaron och engagemanget i det lokala

samhällslivet kommer att ges ännu högre

prioritet. Medlet för att nå det andra mark-

nadsstrategiska målet är att bredda kunder-

nas engagemang. 

Samtliga 24 länsförsäkringsbolags

befintliga kunder är utgångspunkten för

tillväxten för livförsäkrings- och bank-

verksamheten. Sakförsäkringskunderna

ska få erbjudanden som tydligt visar på

ekonomiska och praktiska fördelar med att

även bli livförsäkrings- och bankkund.

Rabatter kommer att ges till kunderna när

engagemanget breddas. Kundbelönings-

system är en självklarhet för en kundägd

verksamhet. Nöjda kunder stannar längre.

Kunder med flera engagemang har lägre

kostnader än singelkunder och då är det

naturligt att ge dem del av de överskott som

uppstår. De praktiska fördelarna för kun-

derna med att samla hela sitt engagemang

hos Länsförsäkringar är många och stora.

Det behövs bara ett telefonsamtal eller en

inloggning på internet i stället för flera.

Hos Länsförsäkringar kan kunden få en

överskådlighet av hela sitt bank- och för-

säkringsengagemang antingen via internet

eller via det vi kallar Översikten som två

gånger per år skickas till kunderna. 
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Lagstiftaren måste skapa
förutsättningar, inte lägga hinder

Svensk försäkringsmarknad är en viktig

aktör i den svenska samhällsekonomin.

Försäkringsbolagen finansierar 50 procent

av statens upplåning, 30 procent av all

bostadsutlåning och är ägare till 10 procent

av värdet på Stockholmsbörsen. Försäk-

ringsbolagen är stora aktörer på den

svenska kapitalmarknaden och bidrar där-

med till vårt lands utveckling. Sakförsäk-

ringsbolagen hjälper företag och privatper-

soner att hantera risken för skada på egen-

dom över tid – ett ansvar som ligger hos

individen, inte hos staten. Livförsäkrings-

bolagen ger ett ekonomisk skydd till famil-

jer vid dödsfall och skapar förutsättningar

för ett helt nödvändigt kompletterande spa-

rande inför pensionen. Ytterligare ett

område som individen och inte staten

ansvarar för. 

Nu står vi inför ett läge där företagen

får ett utökat ansvar vid sjukskrivningar.

Det kommer att ställa krav på snabb vård

och rehabilitering, något som den offentliga

sjukvården kommer att ha svårt att möta

med nuvarande resurser. Ett samspel mel-

lan staten och den privata försäkringsbran-

schen skulle kunna öka Sveriges möjlighe-

ter att bättre möta en allt hårdnande interna-

tionell konkurrens. Genom en löpande dia-

log kan vi skapa förutsättningar för en fun-

gerande arbetsmarknad där företagaren kan

försäkra sig om snabb vård och rehabilite-

ring med hjälp av de privata försäkrings-

bolagen. Därmed skulle kostnader för sjuk-

skrivningarna kunna hållas nere. 

Eftersom privata försäkringsbolag inte

köper tjänsterna av den offentliga vården

utan av privata aktörer, innebär det att det

offentliga vårdsystemet kan avlastas. Den

enskilde individen kommer att få ett större

ansvar för sin ålderdom, samtidigt som

företagen får ett större ansvar för sjukskriv-

ningarna i arbetslivet. Här kan vi som för-

säkringsbolag hjälpa såväl individer som

företag att hantera detta ansvar.

Tyvärr har de svenska lagstiftarna inte

tillräckligt väl satt sig in i hur privata för-

säkringsbolag kan bidra för att lösa dessa

viktiga framtidsfrågor. I stället har mindre

väl avvägda uttalanden gjorts och direktiv

fastställts för utredningar om försäkrings-

bolagens arbets- och ägarformer. I stort sett

fungerar den svenska försäkringsbranschen

väl. Den kritik som riktats har hanterats av

bolagen. Det finns därför inte behov av

några ytterligare omfattande lagstiftnings-

förändringar för att reglera bolagens styr-

ningsformer. Däremot finns det behov av

en öppen dialog om hur staten och de pri-

vata försäkringsbolagen kan samspela för

att möta de allt mer ökande kraven på vår-

den och äldreomsorgen. 

Länsförsäkringar har en hög kompetens

inom området hälsa och omsorg. I samråd

med det offentliga Sverige kan vi bidra till

att lösa de problem vi står inför. Med lan-

dets behov av ett ökat arbetsutbud de kom-

mande decennierna måste debattklimatet

förändras. Länsförsäkringar kommer att ta

flera initiativ för att söka skapa en kon-

struktiv diskussion. 

Morgondagens Länsförsäkringar –
skillnader och likheter

Det Länsförsäkringar som finns om fem år

kommer att visa på betydande skillnader

vid en jämförelse med dagens. Morgonda-

gens Länsförsäkringar kommer att vara

mycket mer bank. Det ska inte ske på

bekostnad av försäkringsområdet, utan

istället genom en kraftig banktillväxt. Inom

försäkring kommer livförsäkringsverksam-

heten att vara större än idag, inte på bekost-

nad av sakförsäkring, utan genom tillväxt

på livförsäkringsområdet. Länsförsäkrings-

bolagens marknadsandelar kommer fram-

förallt att öka inom bank- och livförsäk-

ringsområdet. Stockholmsmarknaden är det

område där Länsförsäkringar kommer att

påvisa den största förändringen. Kraftig

marknadstillväxt för Länsförsäkringar

Stockholm är en strategiskt viktig fråga för

hela Länsförsäkringar. Länsförsäkringar

Stockholm har som långsiktigt mål att nå en

marknadsandel inom samtliga tre kärnaffä-

rer som motsvarar nuvarande genomsnitt

för hela bolagsgruppen. Härigenom kan en

betydande del av Länsförsäkringars tillväxt-

mål realiseras.

Likheterna mellan morgondagens

Länsförsäkringar kommer dock att vara

stora avseende hur kunderna uppfattar oss.

Den lokala närheten genom 24 självstän-

diga länsförsäkringsbolag är en framgångs-

faktor som inte bara kommer att behållas,

utan snarare utvecklas. Att skapa ekono-

misk och praktisk nytta för kunderna är det

yttersta målet för Länsförsäkringar som en

kundägd bank- och försäkringsgrupp. 

Genom det lokala och kundnära arbets-

sättet skapas ökad kundnytta, marknadstill-

växt och lönsamhet. Den framgångsfor-

meln har skapat dagens Länsförsäkringar

och kommer även att prägla morgondagens. 
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Stockholm den 15 mars 2005

På uppdrag av 

de 24 länsförsäkringsbolagen

Tommy Persson

Vd och koncernchef i Länsförsäkringar AB
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Kunder och distribution
Kundorienteringen präglar hela verksamheten

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HAR de senaste

åren varit det starkaste varumärket i Sverige

bland de aktörer på marknaden som erbju-

der bank och försäkring1). Andelen perso-

ner som spontant först anger Länsförsäk-

ringar när de ombeds nämna aktörer inom

bank och försäkring har dessutom ökat med

10 procent jämfört med 2003.

Länsförsäkringar är också den aktör

inom försäkringsbranschen som flest män-

niskor har en positiv inställning till. Hälften

av Sveriges befolkning har en positiv

inställning till Länsförsäkringar.

Nöjda kunder är mer lojala

Länsförsäkringar har toppat mätningarna

för Svenskt Kvalitetsindex2) för privat-

kunder inom sakförsäkring 13 år i rad, och

inom liv- och pensionsförsäkring under

åren 1996–2003. Länsförsäkringars bank-

kunder var under 2004 branschens i sär-

klass mest nöjda.

Företagskunderna är klart mest nöjda

med Länsförsäkringar och så har det varit

sedan mätningarna startade. Detta bekräftas

också av Affärsvärldens undersökning

”Finansbarometern” där Länsförsäkringar

har de mest nöjda sakförsäkringskunderna

bland stora företag. Länsförsäkringar har

utsetts till det bästa livförsäkringsbolaget i

Entreprenörsbarometern 2004. Entrepre-

nörsbarometern är Sveriges största attityd-

undersökning bland tillväxtföretag. I årets

undersökning deltog 759 tillväxtbolag.

Entreprenörsbarometern undersöker till-

växtföretagens åsikter om företagande,

stödjande institutioner, myndigheter samt

andra affärspartners. Nästan hälften av alla

företag i Sverige har minst ett engagemang

hos Länsförsäkringar. Den största delen

består av små och medelstora företag i så

gott som alla branscher. Många är små ägar-

ledda företag med stark lokal förankring.

Generellt för hela försäkringsbranschen

är att kundnöjdhetstalen sjunkit eller stag-

nerat de senaste tre åren. Det kan finnas

många förklaringar till detta, inte minst

börsnedgångarna under 2000-talets in-

ledande år. Det kan också bero på att det

skrivs mer om försäkring och sparande i

medierna och människor mer och mer upp-

lever det nya pensionssystemet som en för-

sämring. Detta kan i sin tur göra att förvänt-

ningarna på försäkringsbranschen ökar och

då minskar också kundnöjdheten. Nöjda

kunder är en förutsättning för att bredda

kundbasen.

12 Kunder och distribution

I alla kundmöten ska kunden

uppleva nyttan med att samla

sakförsäkring, livförsäkring och

bankaffärer i sitt länsförsäkrings-

bolag. Att arbeta kundorienterat

är en viktig framgångsfaktor –

kunden ska alltid uppleva nyttan 

i hela erbjudandet.

1) Uppgiften är hämtad från Länsförsäkringars egen varumärkesundersökning som
görs hos ett oberoende undersökningsföretag. Målgruppen är Sveriges befolkning 
och årligen görs 12 000 intervjuer.

2) Svenskt Kvalitetsindex sammanställs vid Handelshögskolan i Stockholm och är en
fristående undersökning som genomförs av SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling,
Garantidata AB och Handelshögskolan.
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Svenskt Kvalitetsindex 
SAKFÖRSÄKRING PRIVATMARKNAD

2001 2002 2003 2004

Länsförsäkringar 72,6 68,7 69,3 69,3

Folksam 66,6 65,8 64 65,9

If… 66 62,7 62,5 59,9

Trygg-Hansa 64,2 63,8 63,3 62,8

SAKFÖRSÄKRING FÖRETAGSMARKNAD
2001 2002 2003 2004

Länsförsäkringar 72,6 68,1 67,3 66,7

If… 67,5 63,6 62,3 60,1

Trygg-Hansa 64,9 62,4 62,4 59

FÖRSÄKRING LIV & PENSION PRIVATMARKNAD
2001 2002 2003 2004

Länsförsäkringar 66,1 65,4 64,2 62

Folksam 63,7 63 61,4 59,1

FSB (Robur) 61

Nordea Liv 59,4 59,5

SEB Trygg Liv 59,6 58,8 56,9 55

SHB 60,7 62,3*

Skandia 63,1 56,8 53,1 42,5

SPP 54,6

* År 2004 har SPP slagits samman med SHB Liv

BANK
2003 2004

Länsförsäkringar 71,1 75,8

FSB 66,9 66,8

Nordea 66,4 64,9

SHB 71,8 71,1

SEB 65,1 65,3



Länsförsäkringars eget 
Nöjd-Kund-Index

Även Länsförsäkringars senaste interna

Nöjd-Kund-undersökning visade att nöjd-

heten bland försäkringskunderna hade

minskat något, men att den fortfarande är

på en hög nivå. Det som påverkar nöjdheten

är bland annat produkternas innehåll,

kontaktytan med Länsförsäkringar, hur

länge man varit kund eller hur gammal man

är. De kunder som känner till att Länsför-

säkringar ägs av kunderna är också mer

nöjda än de som inte vet det. Skadedrab-

bade kunder är mer nöjda än övriga.

Distribution i många kanaler

Länsförsäkringsbolagen möter sina kunder

genom de egna kontoren, med såväl inne-

som utesäljare, fullservice på internet samt

telefonbank och kontanthantering via

Svensk Kassaservice. Dessutom finns

många ombud och en franchiseorganisa-

tion, en separat serviceorganisation för

stora företag samt ett etablerat och väl

förankrat arbete med fristående mäklare.

För uppdragsgivarnas räkning förvaltade

Länsförsäkringar Mäklarservice vid

utgången av 2004 en sakförsäkringspremie

om 1 424 (1 249) Mkr. Den mäklade livför-

säljningen uppgick till 7 369 (6 340) Mkr i

försäljningsvärde. Mäklarservice bedriver

sin verksamhet utifrån tre mäklardiskar:

Öst/Nord, Väst och Syd, uppdelade på sak-

respektive livförsäkring. Diskarna är kopp-

lade till länsförsäkringsbolagen inom

respektive region.

Säljorganisationer finns på de 24

länsförsäkringsbolagen, som tillsammans

har drygt 90 kontor över hela Sverige.
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1 875 000
enbart Sak

SAK LIV

BANK
130 000

enbart Bank

425 000
Liv & Sak

166 000
Sak & Bank

29 000
Liv & Bank

95 000
Liv, Sak,

Bank

380 000
enbart Liv

Totalt 3 100 000 kunder

Bankverksamheten sköts på 84 av dessa

kontor. När det gäller kassahantering för

bankkunderna finns också sedan några år

tillbaka samarbetet med Svensk Kassaser-

vice samt givetvis tillgång till uttag via lan-

dets bankomater, varav ett 25-tal är Läns-

försäkringars egna. 

Breddade kundrelationer

Efter de senaste årens kraftiga nettoök-

ningar av nya kunder till Länsförsäkringar,

mattades inflödet något under 2004. Inflö-

det blev blygsamt med en ökning på knappt

1 procent. Men generellt stannar kunderna

kvar i Länsförsäkringar.

Strategin att fördjupa och bredda

kundrelationerna resulterar i att antalet hel-

kunder långsamt ökar. Med helkund menas

de som är kunder inom samtliga tre kärn-

affärer; sakförsäkring, livförsäkring och

bank. Under 2004 har antalet helkunder

ökat med 1 300, motsvarande 1,4 procent.

Helkunderna utgör 3 procent av länsförsäk-

ringsgruppens totalt 3,1 miljoner kunder.

Antalet kunder med produkter inom mer än

ett produktområde uppgick till 23 procent. 

Merparten av de nya kunderna har teck-

nat en sakförsäkring. Samtidigt ökade anta-

let produkter per kund under 2004, men

endast marginellt. Detta är framförallt ett

resultat av Länsförsäkringars erbjudande till

befintliga kunder. Merförsäljningen av sak-

försäkringsprodukter har ökat, men också

korsförsäljningen mellan sakförsäkring, liv-

försäkring och bankprodukter har bidragit

till den positiva försäljningsutvecklingen.

MARKNADSANDELAR
% 2004 2003

Sakförsäkring, totalt 32,2 30,7

Livförsäkring, nyförsäljning 12,0 10,8

Bank

– inlåning 3,0 2,9

– utlåning 2,5 2,3
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Länsförsäkringsbolagens hemsidor och

tillhörande internettjänster hade över 11

miljoner besök och inloggningar under

2004. Det är en ökning med över 50 pro-

cent jämfört med 2003. Länsförsäkringar

har klart fler besök och inloggningar än

de renodlade försäkringsbolagen, men

färre än de fyra storbankerna.

De inloggade kunderna erbjuds över-

blick av hela sitt produktengagemang som

spänner över hela utbudet av sakförsäk-

ringar, livförsäkringar och banktjänster.

Vidare erbjuds vanliga internetbanks-

tjänster som att betala räkningar, byta fon-

der i fondförsäkringar och aktiehandel.

Utöver de inloggade tjänsterna blir

försäljningen av bil- och boendeförsäk-

ringar via internet ett allt viktigare kom-

plement som distributionskanal till privat-

personer vid sidan om egen säljorganisa-

tion och egna ombud. Försäljningen över

internet ökade kraftigt under 2004  med

mellan 40 och 70 procent, beroende på

produkt, och internet står för mellan 3 och

5 procent av försäljningen på privatmark-

naden. Låneansökningarna via internet

ökade också under året och kanalens

betydelse för nyutlåningen är mycket stor.

11 procent av nyutlåningen kom från

internetansökningar under 2004. 

Internet – ett allt
viktigare komplement 
i försäljning och ett nav
i service
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Länsförsäkringar och omvärlden

Den offentliga välfärden

Samtidigt med välfärdens uppbyggnad i

Sverige under efterkrigsåren var en stor del

av befolkningen i arbetsför ålder. Den eko-

nomiska tillväxten var mycket hög och

under en rad år låg ökningen av BNP på

runt 5 procent. Det är en tillväxt som ter sig

nästan svindlande idag och som endast åter-

finns i länder under stark social och ekono-

misk omvandling, till exempel i de baltiska

grannländerna.

Med en ökad efterfrågan på välfärds-

tjänster och en försvagad ekonomisk

tillväxt har hållfastheten i den svenska väl-

färdsmodellen blivit allt mer ifrågasatt.

Under senare år har det också skett en mar-

kant nedgång i svenskarnas tilltro till de

offentliga institutionerna, med ett när-

mande till internationella förhållanden.

Hoten mot den välfärd som de svenska

medborgarna ändå står bakom kommer i

form av nya förutsättningar, däribland en

höjd medellivslängd, ett lågt barnafödande,

en ökad utbildningslängd samt ändrade för-

hållningssätt och värderingar till välfärds-

systemen. 

Som en naturlig del av samhällsproces-

sen har därför de privata komplementen till

den offentliga välfärden fått ett ökat ut-

rymme, både i samhällsdebatten och i den

direkta verksamheten kring till exempel

sjukvård, äldreomsorg och rehabilitering.

På så vis har bristerna i den offentliga väl-

färden kommit att bli en möjlighet för pri-

vata initiativ.

De risker och hot som påverkar försäk-

ringsbolag och andra när den institutionella

tryggheten sviktar har samtidigt belysts

marginellt. Ändå kan en resursminskning

inom offentligt finansierade funktioner

som psykvård, brandförsvar och polisvä-

sende få betydande konsekvenser för stora

delar av samhället. I den utvecklingen finns

det stora regionala obalanser och glesbyg-

den är på många sätt mer utsatt i föränd-

ringen jämfört med storstadsregionerna.

Hur de offentliga och privata institutio-

nerna framgent kommer att samspela för att

garantera medborgarnas behov av fysisk,

social och ekonomisk trygghet, återstår att

se. Ytterst är det en fråga för medborgarna

själva. Med en 200-årig erfarenhet av att

arbeta med trygghetsfrågor kommer läns-

försäkringsgruppen att försöka möta den

efterfrågan som naturligt uppstår bland

länets invånare, med fortsatt fokus på kund-

nytta.

Etiken och moralen

Vem kan man lita på? Det är en allt mer

tongivande fråga inom såväl samhälle som

näringsliv. I kulisserna vilar tidigare utspel,

som när 101 företagsledare under 1997 rik-

tade samlad kritik mot det politiska etablis-

semanget. Kritiken kom då i hög grad från

näringslivet som kände sig missgynnat i

fråga om skattenivåer, energipolitik och

annat som påverkar företagens utveckling.

Under senare år har läget vänt och nu är det

istället den djupa besvikelsen över bris-

tande moral i näringslivet som debatteras –

kartellbildningar, tveksamma redovis-

ningsprinciper, gratisoptioner och så

vidare. Det har därmed skett ett synbart

rollskifte i vem som kritiserar vem.

Det finns en rad olika omvärldsfrågor som kräver uppmärksamhet från

länsförsäkringsgruppen. En del är förutsägbara och innebär initiala hot

mot verksamheten eller medför nya möjligheter. Andra präglas av det

oväntade och ställer krav på en mer allmän omställningsförmåga.

Kapaciteten till snabba omställningar inom länsförsäkringsgruppen

gynnas av den självständighet som varje lokalt länsförsäkringsbolag

besitter. Inom Länsförsäkringar AB bedrivs ett aktivt analysarbete av

den omvärld länsförsäkringsgruppen verkar i. Anslaget är brett – här

beskrivs endast några av de många frågor som präglas av skiften som

i sin tur påverkar bank- och försäkringsverksamheten.
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Utifrån det som skrivs i svenska och inter-

nationella medier tycks det finnas en bris-

tande moral inom både det offentliga och i

näringslivet, såväl i Sverige som internatio-

nellt. Ingen klarar sig i stort bättre än någon

annan och det krävs en tillnyktring överlag.

Helt klart är också att flera aktörer inom

bank och försäkring fått svidande kritik och

flera oberoende granskningar har tillsatts

inom branschen för att vädra ut anklagel-

serna. Förtroendet har sjunkit för de privata

försäkringsbolagen men samtidigt ökat för

bankerna, vilket tydligt delat branschen i

två skilda förtroendeblock under 2003 och

2004.

På regeringens uppdrag lämnade Finans-

inspektionen under 2004 ett antal förslag på

hur insynen i försäkringsbolagen kan för-

bättras, både för allmänheten och för de

övervakande myndigheterna. Regeringens

lagstiftningsarbete har intensifierats och en

ökad reglering väntar de kommande åren.

Genom att länsförsäkringsgruppen bärs

av en idé och har kundnytta som yttersta

mål, har också omgivningen rätt att ställa

mycket höga krav på den etik och moral

som präglar verksamheten. Kundunder-

sökningar visar att förtroendet för verksam-

heten är fortsatt stabilt trots stark kritik mot

branschen som helhet under senare år. 

Befolkningens etniska mångfald

Den svenska befolkningen har sedan många

hundra år tillbaka präglats och utvecklats av

såväl invandring som utvandring. Summa-

riskt kan sägas att Sverige fram till andra

världskriget var en utvandrarnation för att

därefter bli en invandrarnation; det vill säga

det är idag fler som invandrar till än utvand-

rar från Sverige.

Internationellt sett har Sverige en

mycket hög andel medborgare med ut-

ländsk bakgrund*. När det gäller andelen

utlandsfödda medborgare, drygt 11 pro-

cent, är Sverige på tredje plats i världen.

De lokala variationerna över landet är

stora i fråga om invånare med utländsk bak-

grund. Störst andel med utländsk bakgrund

(länsvis) har Stockholm med 33 procent och

lägst andel har Jämtland med 8 procent.

Riksgenomsnittet ligger på 22 procent.

Prognoser från Statistiska Centralbyrån

(SCB) för perioden fram till år 2020 visar

att invånare med utländsk bakgrund kom-

mer att svara för 90 procent av befolk-

ningstillväxten. I de prognoserna har SCB

inte räknat med en ökad arbetskraftsinvand-

ring, trots att en sådan är trolig i en tids-

horisont på 15 år.

För att bättre förstå hur befolkningens

etniska mångfald påverkar marknadsförut-

sättningarna inom bank och försäkring,

genomförde Länsförsäkringar under våren

2004 en omfattande kundundersökning. I

undersökningen deltog över 2 000 privat-

personer och företagare med utländsk bak-

grund och undersökningen gav bland annat

följande slutsatser:

•  Utnyttjandet av bank- och försäkrings-

tjänster är klart lägre bland konsumenter

och företagare med utländsk bakgrund.

Orsaken är bland annat att människor

med utländsk bakgrund har svårt att sätta

sig in i den svenska marknaden för bank

och försäkring. Det råder dock stora skill-

nader mellan olika etniska grupper i fråga

om inställning till och utnyttjande av

tjänster inom bank- och försäkrings-

området.

•  Det personliga mötet förefaller generellt

vara av större betydelse i kontakten med

kunder som har utländsk bakgrund.

•  Fyra av tio med utländsk bakgrund äger

sin bostad, medan motsvarande siffra för

hela befolkningen är sju av tio. 

Sammanfattningsvis har länsförsäkrings-

gruppen en ny etnisk marknad att agera på,

som på 1970-talet bestod av cirka 300 000

svenskar med utländsk bakgrund mot idag

drygt 2 miljoner. Under de kommande åren

väntas den etniska mångfalden förstärkas

ytterligare och det medför för länsförsäk-

ringsgruppen en rad möjligheter både som

lokal arbetsgivare och leverantör inom bank

och försäkring. Med en tradition av att ha

Sveriges mest nöjda kunder byggt på lokal

förankring och det personliga mötet, är

länsförsäkringsgruppen väl positionerad

för att nyttiggöra den etniska pluralismen.

Swedish banks

National pension 
system

Private insurance 
companies

The Swedish 
healthcare system

Fairly or very  
high confidence

Don’t know/
Did not respond

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fairly or very  
low confidence

1997
2003
2004

1997
2003
2004

1997
2003
2004

1997
2003
2004

*Med utländsk bakgrund avses medborgare som är utlandsfödda eller har minst en utlandsfödd förälder.

Källa: Temo
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Sakförsäkringsmarknaden

Under 2004 har premienivåerna på markna-

den hamnat i balans, med lönsamhet inom

respektive delmarknad. Inom företagsför-

säkring har premierna i princip inte höjts

alls, medan de på privatmarknaden har 

ökat marginellt, framförallt inom motor och

trafik. Intäktsbalans på produktnivå i kom-

bination med olika kostnadsbesparingar de

senaste åren har inneburit att merparten av

marknadens aktörer åter har lönsamhet i

affären.

I princip samtliga av marknadens stora

aktörer har under 2004 positionerat sig

inom hälso- och omsorgsområdet. Detta

som en följd av de legala förändringar som

medfört ökade kostnader för svenska före-

tag vid sjukskrivningar samt en generell

diskussion om övervältring av sjukskriv-

ningskostnader från stat till privat/företag.

Premierna på företags- och fastighets-

marknaden är stabila. Däremot har det på

marknaden skett stora förändringar mellan

aktörerna. Generellt sett har de små aktö-

rerna vunnit marknadsandelar medan de

stora har minskat. Detta gäller dock inte

Länsförsäkringar som ökade marknadsan-

delarna under 2004. Koncentrationen inom

företagsförsäkringsmarknaden har fortsatt.

Idag svarar sex bolag för 95 procent av

marknaden. Trenden pekar på att nya aktö-

rer är på väg in på marknaden, främst i form

av captive- och nischbolag. Diskussionerna

mellan branschorganisationer och företag i

särskilt utsatta branscher om att vidta kraf-

tiga åtgärder för skadeförebyggande och

skadebegränsande arbete, har fungerat bra

och idag får i stort sett alla branscher för-

säkring till rimliga priser. 

Kunderna på privatmarknaden har blivit

mer rörliga som en konsekvens av de

senaste årens premieanpassningar, som

även fortsatte under 2004 om än i ett lugnare

tempo. Även internet har bidragit till denna

utveckling. Den ökade kundrörligheten har

framförallt varit till nytta för de små nya

aktörerna.

De senaste årens naturkatastrofer har

påverkat återförsäkringsmarknaden. Det

är dock för tidigt att uttala sig om hur till

exempel orkanen i januari 2005 kommer att

påverka premierna framöver.

FAKTA OM DEN SVENSKA SAKFÖRSÄKRINGSMARKNADEN
Mkr 2004

Inbetalda premier totalt 51 216

Företags- och fastighetsförsäkring 12 457

Hem- och villahemförsäkring 10 080

Trafikförsäkring 10 357

Motorfordonsförsäkring 11 511

Sjuk- och olycksfallsförsäkring 3 957

Marin- och transportförsäkring 1 220

Källa: Försäkringsförbundet

Livförsäkringsmarknaden

Under 2004 steg världens börser med i

genomsnitt 9,7 procent. Stockholmsbörsen

steg drygt 17 procent, vilket kan jämföras

med det historiska genomsnittet som är cirka

10 procent. Livförsäkringsbolagens place-

ringstillgångar i svenska aktier har föränd-

rats de senaste åren och utgjorde för drygt

två år sedan cirka 14 procent av placering-

arna, men idag utgör de endast cirka 10

procent.

2003 och 2004 var år av arbete med att

förbättra konsolidering och solvens för liv-

försäkringsbolagen. Några bolag gjorde så

kallade engångsåtertag, vilket innebar att en

del av den tidigare preliminärt fördelade åter-

bäringen togs tillbaka. Flera livförsäkrings-

bolag avskaffade också den så kallade Allan-

regeln och sänkte därmed utbetalat belopp på

liv- och pensionsförsäkringar under utbetal-

ning. För 2004 var totalavkastningen på till-

gångarna positiva och solvensen och konsoli-

deringen stabila eller hade en positiv utveck-

ling. Flera livförsäkringsbolag ökade andelen

aktier i placeringarna för att ta tillvara aktie-

marknadens positiva utveckling.

Den svenska livförsäkringsmarknaden

hade under 2004 ett försäljningsvärde på

111 miljarder kronor, vilket är en minsk-

ning med 10 procent från 2003. Tjänstepen-

sionsmarknaden är störst av de tre delmark-
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naderna; Tjänstepension, Spar och Privat

pension. Försäljningsvärdet på tjänstepen-

sionsmarknaden var 83 miljarder kronor,

vilket är en minskning med 15 procent.

Delmarknad Privat pension, med ett försälj-

ningsvärde på 6 miljarder kronor, minskade

med 6 procent. Delmarknad Spar minskade

med 2 procent och hade ett försäljnings-

värde på 20 miljarder kronor. Av de tre del-

marknaderna satsade livförsäkringsbolagen

mest på tjänstepensionsmarknaden även

under 2004, eftersom det är där den största

marknaden finns.

FAKTA OM DEN SVENSKA LIVFÖRSÄKRINGSMARKNADEN
Mkr 2004

Premieinkomst totalt 98 238

– traditionell livförsäkring 58 105

– fondförsäkring 40 133

Försäljningsvärde totalt 110 656

– tjänstepensioner 82 549

– kapitalförsäkring 20 127

– privat pension 5 678

Tillgångar 1 565 000

– aktier 705 000

– räntebärande 658 000

– fastigheter 47 000

– övrigt 155 000

Återbäringsränta, branschsnitt %  1,1

Totalavkastning, %  6,8

Bankmarknaden

Konkurrensen på den svenska bankmarkna-

den fortsätter att öka. Storbankerna sänker

marginalerna för att möta de nya aktörernas

villkor, främst på bolånemarknaden. Stor-

bankernas sammanlagda marknadsandel

både på inlåning och på utlåning har varit i

stort sett oförändrad under 2004. Bankerna

har de senaste åren visat goda vinster och de

har lyckats kompensera de senaste årens

minskade provisionsnetto med att förbättra

det traditionella räntenettot. Varje år byter

endast 3 procent av befolkningen bank. De

flesta byter för att de får bättre villkor i nya

banken. Tidigare var det bättre sparränta och

lägre avgifter på kort och andra betaltjänster

som fick människor att byta bank, men

under 2004 har billigare bostadslån blivit en

allt vanligare anledning.

Utlåningen till bostäder fortsätter att

öka. Den låga räntan har gjort att bostads-

finansieringen har blivit en viktig och sti-

gande inkomstkälla för bankerna. I takt

med stigande bostadspriser lånar hushållen

allt mer. Hypoteksbolagens utlåning har

under året ökat med 12 procent, medan

bankutlåningen bara har ökat marginellt.

Hushållens ökade skuldsättning har pare-

rats av börsuppgången och hushållens

skuldkvot har legat konstant på drygt 60

procent under året. Den svaga löneutveck-

lingen under året, tillsammans med vissa

kommuners och landstings skattehöjningar,

gör att hushållens skulder i procent av dis-

ponibla inkomster har ökat under året. Så

länge låga räntenivåer och inkomstskatt-

reduceringen med 30 procent av räntan

kvarstår, ser den ökade skuldsättningen inte

ut att vara något problem. Erfarenheterna

från räntekrisen under tidigt 1990-tal visar

dessutom att hushållen betalar räntorna

även när räntan stiger och hushållsmargina-

lerna blir små. 

FAKTA OM DEN SVENSKA BANKMARKNADEN
Mkr 2004

Total in- och upplåning 1 383 000

In- och upplåning hushåll 537 000

Total utlåning 1 404 000

Utlåning hushåll 307 000

Hypotekslån 1 395 000

Hypotekslån, småhus och bostadsrätter 918 000

Antal aktörer 127

Marknadsöversikt 19
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%

Bank

LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB 
KONCERNEN*

2004 2003

Resultat före skatt, Mkr 781 750

Medelantal anställda 1 225 1 198

Konsolideringsgrad, % 389 147

*Exklusive Livkoncernen

LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB
(Moderbolag i Länsförsäkringar AB koncernen)

2004 2003

Resultat före skatt, Mkr 208 218

Medelantal anställda 211 205

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK 
KONCERNEN

2004 2003

Inlåning från allmänheten, Mdr kr 19 17

Utlåning till allmänheten, Mdr kr 39 30

Rörelseresultat, Mkr 127 65

Medelantal anställda 275 254

%

0 10 20 30 40

Home
insurance

Boat
insurance

Commercial 
and property1)

Third-party
liability

Homeowner

Leisure home 43.6

41.2

36.8

39.7

25.5

26.9

1) Refers to premiums.

Sakförsäkring, per produktområde (antal)

24 
länsförsäkringsbolag
Självständiga och kundägda

RÖRELSERESULTAT FÖRE ÅTERBÄRING OCH RABATTER PER LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAG, MKR

Länsförsäkringar Norrbotten . . . . . . . . .59

Länsförsäkringar Västerbotten  . . . . . .144

Länsförsäkringar Jämtland  . . . . . . . . . .77

Länsförsäkringar Västernorrland  . . . . . .37

Länsförsäkringar Gävleborg  . . . . . . . .119

Dalarnas Försäkringsbolag  . . . . . . . . .293

Länsförsäkringar Värmland . . . . . . . . . .95

Länsförsäkringar Uppsala . . . . . . . . . .141

Länsförsäkringar Bergslagen . . . . . . . .204

Länsförsäkringar Stockholm  . . . . . . . .406

Länsförsäkringar Södermanland  . . . . .119

Länsförsäkringar Göteborg och

Bohuslän  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK 
FÖRSÄKRINGS AB

2004 2003

Premieintäkt efter 
avgiven återförsäkring, Mkr 2 260 3 697

Resultat före skatt, Mkr 641 617

Medelantal anställda 318 397

Konsolideringsgrad, % 273 72

AGRIA 
DJURFÖRSÄKRING

2004 2003

Premieintäkt efter 
avgiven återförsäkring, Mkr 787 717

Resultat före boksluts-
dispositioner  och skatt, Mkr 154 107

Marknadsandel, % 62,5 62,3

Antal kunder 378 000 361 000

Medelantal anställda 142 136

LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIV 
KONCERNEN

2004 2003

Premieinkomst netto, Mkr 8 676 8 069

Årets resultat, Mkr 2 347 3 808

Medelantal anställda 299 426

Konsolidering, % 103 92

Solvens, % 123 122

Länsförsäkringar Liv är ett dotterbolag och drivs enligt ömse-
sidiga principer och hela resultatet tillfaller kunderna.

Antal kunder, totalt 3,1 miljoner

Antal medarbetare, totalt 31 december 2004 5 504

Totalt rörelseresultat för sakförsäkringsrörelsen, Mkr 3 168

LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGEN TOTALT

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 12 800

Rörelseresultat, Mkr 3 406

Antal kunder 3,1 miljoner

Medelantal anställda 3 728

Länsförsäkringar Skaraborg  . . . . . . . .111

Östgöta Brandstodsbolag  . . . . . . . . . .310

Länsförsäkringar Älvsborg  . . . . . . . . .241

Länsförsäkringar Gotland  . . . . . . . . . . .59

Länsförsäkringar Jönköping  . . . . . . . .183

Länsförsäkringar Halland  . . . . . . . . . .132

Länsförsäkring Kronoberg  . . . . . . . . . .87

Länsförsäkringar Kalmar län . . . . . . . .158

Blekinge Länsförsäkringsbolag  . . . . . . .59

Länsförsäkringar Göinge  . . . . . . . . . . .56

Länsförsäkringar Kristianstad  . . . . . . . .52

Länsförsäkringar Skåne  . . . . . . . . . . .296

Femårsöversikt, Mkr 2000 2001 2002 2003 2004

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, sakförsäkring 8 968 10 030 11 859 14 087 15 857

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring, livförsäkring 9 361 8 857 8 126 8 069 8 676

Konsolideringskapital sakförsäkring 21 525 18 712 14 657 16 699 19 857

Utlåning till allmänheten 9 620 12 453 19 861 30 044 39 426

Inlåning från allmänheten 8 503 12 352 14 736 17 013 18 599



Sakförsäkring
Starka resultat och
marknadsframgångar

LÄNSFÖRSÄKRINGSGRUPPENS totala mark-

nadsandel mätt som inbetald premie fort-

sätter att öka och slog nytt rekord under

2004. Marknadsandelen ökade med 1,5

procentenheter till 32,2 (30,7) procent.

Den totala sakförsäkringsmarknaden

mätt i inbetald premie har ökat med 3,8

procent och uppgår nu till 51 216 Mkr.

Antalet försäkringar ligger relativt stabilt

jämfört med föregående år.

De kundrelationer Länsförsäkringar

har inom sakförsäkringsverksamheten är

basen för tillväxten även inom livförsäk-

rings- och bankverksamheterna. Den

lokala och kundnära organisationen har,

liksom tidigare år, visat sig vinnande.

Ökande skadekostnader inom privat- och

företagsmarknaden har lett till att bran-

schen tvingats höja premierna under flera

år. Den ökningstakten har nu minskat

eller inom vissa områden avstannat helt.

Trots tidigare premiehöjningar visar

Svenskt Kvalitetsindex att Länsförsäk-

ringar fortfarande har de mest nöjda kun-

derna inom sakförsäkring. Det är tret-

tonde året i rad som Länsförsäkringar har

de mest nöjda privatkunderna och för

företag har den ledande platsen innehafts

sedan 1994.

Att Länsförsäkringar behåller toppla-

ceringen även under 2004 beror framför-

allt på fortsatt höga betyg från kunderna

avseende service. Kunderna är dessutom

mycket lojala mot Länsförsäkringar. När-

heten till kunderna, förmågan att hitta

flexibla lösningar och den snabba och

obyråkratiska skaderegleringen är en del

av förklaringen till framgången. På

tillväxtmarknaden inom sjukvårdsförsäk-

ring visar en egen kundundersökning att

hela 98 procent av Länsförsäkringars kun-

der är nöjda eller mycket nöjda med den

service som lämnas där. Att Länsförsäk-

ringar också är ensamma om att erbjuda

en helhetslösning med bank, liv- och sak-

försäkring bidrar ytterligare till kundnöjd-
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Viktiga händelser 2004

• Marknadsandelen stärktes ytterligare under

2004 och ökade till 32,2 (30,7) procent.

• Länsförsäkringar har enligt Svenskt Kvali-

tetsindex återigen Sveriges mest nöjda sak-

försäkringskunder.  

• Länsförsäkringar utsågs till Årets sakförsäk-

ringsbolag för andra året i rad.

• Kraftigt förbättrad totalkostnadsprocent,

93 (101) procent. Det är bland annat ett

resultat av tidigare effektiviseringar och ett

konsekvent skadeförebyggande arbete samt

den högre premienivån.

• Ett förbättrat försäkringstekniskt resultat

om 1 949 (990) Mkr.

• Effektiv hantering av storskador i gemen-

sam katastrofskadeorganisation.

• Stormskadorna i början av 2005 blev

mycket stora, men genom ett väl avvägt

återförsäkringsskydd blir de ekonomiska

konsekvenserna för länsförsäkringsgruppen

begränsade. 

Länsförsäkringsgruppen har en stark marknadsledande position och

under 2004 ökade marknadsandelen mätt i inbetald premie med

1,5 procentenheter från 30,7 procent 2003 till 32,2 procent. För

andra året i rad utsågs Länsförsäkringar till Årets sakförsäkringsbo-

lag och enligt Svenskt Kvalitetsindex har Länsförsäkringar fortfa-

rande Sveriges mest nöjda sakförsäkringskunder. Den lokala, kund-

nära organisationen har återigen visat sig vara vinnande.



heten. Under 2004 fick Länsförsäkringar

utmärkelsen Årets sakförsäkringsbolag av

tidningen Affärsvärlden för andra året i rad.  

Trafikförsäkringen 
– nu en lokal affär

Under 2004 har det lokala konceptet för-

stärkts ytterligare, sedan länsförsäkrings-

bolagen från den 1 januari 2004 själva bör-

jade teckna och hantera trafikförsäkringen.

Länsförsäkringar Sak upphörde samtidigt

att teckna trafikförsäkring för andra kunder

än viss företagsmotoraffär. Detta leder till

att konkurrenskraften inom motorfor-

donsförsäkring ökar, när trafik- och kasko-

affären nu har samma försäkringsgivare.

Miljöförsäkring 

Länsförsäkringar är ledande i utvecklingen

av försäkringslösningar som säkerställer de

ekonomiska och miljömässiga garantierna

för återvinning av olika typer av produkter.

Förutsättningarna för en stor framtida

marknad har förbättrats tack vare ett EU-

direktiv som ställer krav på ett individuellt

producentansvar. Direktivet gäller alla pro-

ducenter av elektriska och elektroniska pro-

dukter och direktivet införs nu i nationell

lagstiftning inom EU. I direktivet pekas

återvinningsförsäkring ut som ett sätt att

säkerställa den ekonomiska garantin för

återvinning av de produkter som sätts på

marknaden. Kravet på ekonomisk garanti

ska enligt direktivet vara uppfyllt senast i

augusti 2005.

Återvinningsförsäkringar har sedan

1998 kunnat tecknas hos Länsförsäkringar

avseende personbilar och tyngre fordon,

skogs- och entreprenadmaskiner samt tek-

niska installationer i fastigheter. Intresse

finns nu även från andra branscher. 

Länsförsäkringar känner ansvaret att

leda utvecklingen på miljöområdet inom

försäkringsbranschen. Länsförsäkringsbo-

lagens miljöcertifiering, den unika återvin-

ningsförsäkringen samt forskningsprojek-

ten i Stiftelsen Svenskt Kretslopp är exem-

pel på detta ansvarstagande. 

God katastrofberedskap 
vid stora skadehändelser

Länsförsäkringsbolagen har en gemensam

katastrofberedskap för hantering av stora

skador. Översvämningarna i Småland och

naturkatastrofen i Sydostasien aktiverade

katastrofhanteringen i länsförsäkringsgrup-

pen och visade att organisationen har en

stor flexibilitet för ett mycket snabbt age-

rande. 

Den orkan som drog fram över stora

delar av Sverige i början av 2005 belastade

skadeorganisationen ytterligare. Länsför-

säkringsbolagen i södra Sverige var de som

drabbades värst. Under de första två veck-

orna 2005 inkom uppskattningsvis mellan

70 och 80 procent av det antal skador som

normalt inkommer under ett år. Trots oer-

hörda belastningar klarade organisationen

att upprätthålla en hög servicenivå till alla

kunder som drabbades.

Länsförsäkringar är marknadsledande

inom lantbruks- och skogsförsäkring, med

en marknadsandel på cirka 75 procent.

Kostnaderna för Länsförsäkringar till följd

av stormen uppgick till 2,8 miljarder kro-

nor. De ekonomiska konsekvenserna för

länsförsäkringsbolagen begränsas dock

genom ett väl avvägt återförsäkringsskydd.

Dels internt mellan länsförsäkringsbolagen,

men framförallt genom ett starkt externt

skydd.

Återförsäkring

Återförsäkringsmarknaden har fortfarande

ett stort fokus på teknisk lönsamhet. Både

ägare och kreditvärderingsinstitut pressar på

hårt för att återförsäkringsbolagen ska uppnå
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Run-Off

Fram till och med 1993 tecknade både Läns-

försäkringar och Wasa, i ett antal olika

bolag, en mer omfattande återförsäkring och

internationell direktförsäkring. Avveckling

av dessa affärer sker nu inom Wasa Försäk-

ring Run-Off AB i Länsförsäkringar AB

koncernen.

Länsförsäkringar har reserverat 555

Mkr för framtida skadeutbetalningar och

uppdraget är att köpa sig ur det tecknade

ansvaret på kostnadseffektivast möjliga

sätt. Avslutsarbetet under 2004 har resulte-

rat i minskade reserver, från 683 Mkr till

555 Mkr.

Analys av portföljerna sker kontinuer-

ligt med prioritering av de mest riskfyllda

affärerna. Särskild tonvikt läggs på affär där

asbest ingår.

Under 2004 har överföring av försäk-

ringsbeståndet i det engelska bolaget

Stockholm Reinsurance (UK) Ltd slutförts

och bolaget är nu likviderat. Detta innebär

en effektivisering av avvecklingsarbetet

och en väsentlig sänkning av Run-Offs

driftskostnader.

Under året har också stor tonvikt lagts

på arbetet att införliva ett nytt externt

avvecklingsuppdrag i Run-Off, antingen

genom administration eller uppköp. Detta

arbete fortsätter under 2005.

tekniska vinster, gärna upp emot 10 procent

av premieintäkten. Bakgrunden till detta är

de mycket dåliga resultaten tidigare år orsa-

kade av stora skador och avvecklingsförlus-

ter samt att utsikterna på finansmarknaderna

är begränsade. Analys och premieberäkning

har blivit mycket mer omfattande än förut

och med nuvarande nivå på finansavkast-

ning kommer marknaden att vara mindre

cyklisk än tidigare. För Länsförsäkringar har

utmaningen varit att precis som tidigare upp-

handla återförsäkringsprogrammet till ett bra

pris med god security. Principen att sprida

risker har varit minst lika aktuell som förr.

Översvämningskatastrofen i Sydost-

asien 26 december var en oerhörd mänsklig

tragedi. Ekonomiskt kommer detta även att

drabba Länsförsäkringar men skadekostna-

derna efter återförsäkring kommer att vara

begränsade. I övrigt har 2004 varit ett

mycket bra år för Länsförsäkringar med få

större skador hos egna kunder. 

Den internationellt mottagna återförsäkring

som tecknas visar mycket gott resultat. Läns-

försäkringar har en mycket begränsad del av

de globala storskador som tidigare nämnts

och eftersom affären fortfarande beräknas ha

goda marginaler har Länsförsäkringar fort-

satt den försiktiga expansionen.
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Vid utgången av 2004 fanns cirka 4,1 miljo-

ner personbilar i trafik i landet. Detta är en

ökning jämfört med föregående år med 0,9

procent. Ökningen beror på att antalet ny-

registreringar ökar i kombination med att

antalet avregistrerade personbilar har

minskat.

Inom motorförsäkring (trafikförsäkring

och kasko) har lönsamheten förbättrats

under året. De senaste årens premiehöj-

ningar i kombination med ett förbättrat

skadeutfall, där framförallt kostnaderna för

stöldskador minskat, har gjort att lönsamhe-

ten för motorförsäkringar nu är god. Samti-

digt har den tidigare positiva marknadsut-

vecklingen vänt och marknadsandelen för

motorförsäkring minskade totalt under 2004

med 0,6 procentenheter till totalt 34,8 pro-

cent enligt Vägtrafikregistret. För person-

bilsförsäkring är utvecklingen mer negativ.

Här har marknadsandelen minskat med 1,0

procent till totalt 30,8 procent. Företags-

motormarknaden går under samma tid den

motsatta vägen med en fortsatt tillväxt och

hade 41,1 procent av marknaden, en ökning

med 2,2 procentenheter. Det är framförallt

inom personbil och lätt lastbil som ökningen

håller samma takt som tidigare år. Inom

övriga prioriterade fordonsgrupper har

ökningstakten minskat utan att avstanna.

Även om resultatet är tillfredsställande

fortsätter arbetet med att sänka kostna-

derna. Där är skadeförebyggande arbete

samt effektivisering av verksamheten de

viktigaste komponenterna. Förutsättning-

arna för att vända den negativa marknads-

utvecklingen kommer därigenom att vara

mycket goda.

Den viktigaste händelsen under 2004

är att länsförsäkringsbolagen från och med

1 januari 2004 tecknar all trafikförsäkring,

förutom flerlänsaffär. Det innebär en för-

stärkning av det lokala konceptet och att

konkurrenskraften ökar genom att affärs-

besluten fattas närmare kunden och att tra-

fik- och kaskoaffären har samma försäk-

ringsgivare. Länsförsäkringsgruppen kom-

mer även fortsättningsvis att tillämpa

gemensamma principer för reservsättning

och skadereglering samt utnyttja de förde-

lar det innebär att vara marknadsledande.

Motorförsäkring 2004 2003

Premieintäkt, brutto, Mkr 6 679 5 973

Personbil, antal försäkringar 1 489 900 1 507 500

MC, antal försäkringar 81 900 67 100

Marknadsandel, 
trafikförsäkring totalt, % 36,8 36,2
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Siffror från Riksförsäkringsverket visar att

det skett en minskning av ohälsotalet, vil-

ket  är ett mått på de samlade ersatta

dagarna för sjukpenning, rehabiliterings-

penning samt sjuk- och aktivitetsersätt-

ning. Minskningen är 0,7 dagar, mätt över

en 12-månadersperiod, vilket betyder en

minskning med 4 miljoner ersatta nettoda-

gar under samma period. Tyvärr har inte

kostnaderna minskat i motsvarande grad.

Det som i praktiken hänt är att antalet

dagar med sjukpenning minskat, medan

antalet personer med sjuk- eller aktivitets-

ersättning ökat med 6,6 procent mot 4,0

procent året innan. Det innebär en ökning

med 33 000 personer som permanent står

utanför arbetslivet. Över en halv miljon

personer som har sjuk- eller aktivitetser-

sättning innebär att ohälsan är ett mycket

stort samhällsproblem. 

År 2004 beslutades att den tredje

sjuklöneveckan skulle ersättas med 15 pro-

cents medfinansiering under hela sjuk-

skrivningsperioden. De första två veckorna

26 Sakförsäkring

Länsförsäkringsgruppen är marknads-

ledande inom villahem- och fritidshusför-

säkringar med en marknadsandel på 41,2

respektive 43,6 procent. För villahemför-

säkring har marknadsandelen, mätt i antal

försäkringar, minskat något jämfört med

2003. Detta är en följd av premiehöjningar

samt en ökad marknadsbearbetning från

konkurrenterna. Inom hemförsäkring där-

emot har Länsförsäkringar ökat sin mark-

nadsandel till 25,5 procent under 2004.

Nyproduktionen av bostäder i Sverige

under 2004 beräknas vara 26 500, vilket är

mer än vad tidigare prognoser har kunnat

visa. Under 2005 bedömer Boverket att

bostadsbyggandet kommer att öka något

och uppgå till 28 500 bostäder vid årets

slut. Runt 40 procent av dessa kommer att

vara småhus. Prognosen för de kommande

fyra åren är 122 000 nybyggda bostäder.

De åtgärder som vidtagits för att för-

bättra lönsamheten främst genom premie-

höjningar och skadeförebyggande arbete

har gett önskat resultat. Affären visar nu en

tillfredsställande lönsamhet, men arbetet

fortsätter för att minska kostnaderna.

Främst görs detta genom en ökad satsning

på skadeförebyggande verksamhet samt

effektiviseringar.

En prioriterad uppgift är att öka ande-

len villahemförsäkringskunder som även

har sina bolån i Länsförsäkringar. Under

2004 har denna andel ökat med drygt 30

procent. Tillväxttakten har varit stark men

den totala andelen är fortfarande inte högre

än cirka 4 procent. 

Tack vare det goda resultatet 2004 har

grunden lagts för ett mer offensivt agerande

på marknaden, i syfte att ta tillbaka förlo-

Boende
Ökad konkurrens på marknaden

Hälsa och Välfärd
Samhällskyddet minskar
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har arbetsgivaren fortfarande det fulla

betalningsansvaret. Företagarorganisatio-

nerna har reagerat kraftigt mot detta, men

Riksdagen fattade ändå beslut den 8 decem-

ber 2004. Medfinansieringen ställer krav på

företagen att aktivt engagera sig i sina sjuka

medarbetare för att få dem tillbaka till arbe-

tet igen. Landstingen har en pressad eko-

nomi och har svårt att komma tillrätta med

köerna i sjukvården.

Länsförsäkringar ser allt tydligare att

ett behov av försäkringslösningar för före-

tagare växer fram inom området sjukvård,

friskvård, rehabilitering och andra komplet-

terande lösningar till samhällets skydd.

Över 6 000 av landets företag har valt att

teckna sjukvårdsförsäkring hos Länsförsäk-

ringar för vissa eller alla anställda. Sjuk-

vårdsförsäkringen gör att medarbetarna får

vård snabbare vid sjukdom och det har visat

sig minska sjukskrivningsperiodens längd.

Antalet personer som har sjukvårdsförsäk-

ring i Länsförsäkringar är 77 000, vilket ger

en marknadsandel på drygt 40 procent. 

Under 2004 har arbetet fortsatt med att

ha en långsiktig lönsamhet i produkterna.

En kvalitetssäkring av nätverket av vårdgi-

vare har också gjorts, vilket har inneburit

att Länsförsäkringar tecknat avtal innehål-

lande kvalitetskrav med alla vårdgivare. 

Arbetet med att utveckla skadeförebyg-

gande och skadebegränsande aktiviteter

inom sjukområdet fortgår. Här arbetar

Länsförsäkringar för att möta företagens

ökade behov och efterfrågan av mätinstru-

ment och tjänster inom friskvård och reha-

bilitering. Målet är att Länsförsäkringar ska

bli en samarbetspartner för arbetet med att

skapa friska företag.

Sjuk- och olycksfall 2004 2003

Premieintäkt, brutto, Mkr 529 458

Marknadsandel inbetald premie, % 14,2 11,7

Sjukvårdsförsäkring, 
antal försäkrade 77 000 60 000

Marknadsandel, sjukvårdsförsäkring, 
uppskattning, % 40 40

rade marknadsandelar. Detta kommer att

göras samtidigt som kundernas engage-

mang breddas till att även omfatta de finan-

siella tjänster som Länsförsäkringar kan

erbjuda. 

Boende 2004 2003

Premieintäkt, brutto, Mkr 3 142 2 828

Hem, antal försäkringar 720 100 706 900

Villa+Villahem, antal försäkringar 678 400 688 400

Fritidshus, antal försäkringar 252 400 253 200
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Inom svensk företagsförsäkringsmarknad

har tidigare års premiehöjningar planat ut

och lönsamheten bedöms nu som god.

Sex bolag stod under 2004 för cirka 95

procent av marknaden och samtliga aktö-

rer uppnådde en totalkostnadsprocent

under 100. Trenden pekar på att nya aktö-

rer är på väg in på marknaden främst i

form av captive- och nischbolag. 

Marknadsandelen för Länsförsäk-

ringars företagsaffär 2004 ökade till 39,7

(34,9) procent. Företagsaffären hade en

premievolym på 4,8 miljarder kronor, vil-

ket är en ökning med drygt 500 Mkr från

2003. Siffrorna avser företag och fastig-

het inklusive lantbruk. Antalet företags-

försäkringar hos Länsförsäkringar upp-

gick till närmare 225 000, en ökning med

cirka 3 000. Ökningen antalsmässigt sker

framförallt inom Länsförsäkringars kärn-

affär, små och medelstora företag, medan

en marginell minskning skett inom fas-

tighetssegmentet. Lönsamhet var även

för år 2004 det gemensamma nyckelordet

för Länsförsäkringars företagsaffär. Pre-

mierna har under 2004 fortsatt stiga, men

med en kraftigt stagnerande takt. En

kombination av sund premiesättning och

noggrann skadeuppföljning har lett till

lönsamhet i affären. 

Företag 2004 2003

Premieintäkt, brutto, Mkr 3 776 3 418

Marknadsandel, 
Företag och Fastighet, % 39,7 34,9

Förändring antal företagsförsäkringar 3 000 8 000

Premievolym inklusive lantbruk, 
miljarder kronor 4,8 4,3

Företag
Ökad marknadsandel 
med stärkt lönsamhet

Under en lång rad av år har det svenska

beståndet av fritidsbåtar med egen försäk-

ring i princip varit oförändrat. Båtbran-

schen har dock de senaste åren haft med-

vind och det börjar nu även visa sig i för-

säkringsstatistiken. Under 2004 ökade det

totala försäkringsbeståndet i Sverige med

5 200 båtar och det är en ökning med cirka

2 procent.

För båtförsäkring har fokus, precis som

för andra civilförsäkringar, legat på lönsam-

het. Den riskanpassning som gjordes inför

2004, särskilt för utombordsmotorbåtar

Båt
Antalet försäk-
rade båtar ökar
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Lantbruk
Minskade skadekostnader och 
bibehållen marknadsposition

med nya motorer, har gett resultat. Detta i

kombination med en onormalt kort båt-

säsong sommaren 2004 gör att skadekost-

naderna i procent är lägre än på länge.

Antalet försäkringar hos Länsförsäkringar

ökar, men inte i samma takt som tidigare år.

Länsförsäkringar ligger dock kvar på sin

marknadsledande position med en mark-

nadsandel på 26,9 procent.  

Den under våren förda debatten om

obligatorisk ansvarsförsäkring och ett nytt

statligt båtregister tycks ha klingat av. Där-

emot diskuteras obligatoriskt körkort för

båtar och då speciellt för så kallade hög-

hastighetsbåtar, vilket är positivt.

Båt 2004 2003

Premieintäkt, brutto, Mkr 105 91

Fritidsbåt, antal försäkringar 73 500 72 300

Marknadsandel, % 26,9 26,9

Det svenska lantbruket har under flera

år genomgått en omstrukturering från

små och många enheter till färre och

större lantbruk. Trots denna omstruktu-

rering på lantbruksmarknaden har läns-

försäkringsgruppen lyckats behålla sin

marknadsledande position. Marknads-

andelen för 2004 är cirka 75 procent.

Antalet försäkringar och bestånds-

premien har dessutom ökat något under

året.

Under 2004 har länsförsäkrings-

gruppen tagit ett strategibeslut att

under en treårsperiod satsa på en vida-

reutveckling av lantbruksprodukterna för

att anpassa dessa till de krav som ställs på

moderna försäkringsprodukter. Det hand-

lar främst om att anpassa de produkter

som finns till den struktur svenskt lant-

bruk har idag.

Efter två år med ökade skadekostna-

der till följd av framförallt brand i lant-

bruksfastigheter har skadekostnaden

inom lantbruk minskat under 2004.

Minskningen är totalt närmare 50 Mkr

och det gör att skadekostnaden nu är nere

på samma nivå som 2001. Vissa länsför-

säkringsbolag har dock inte haft samma

positiva utveckling. 

Stormen som inträffade i början av

2005 är den största försäkringsskadan

någonsin i Sverige. Den beräknas kosta

cirka 2,8 miljarder kronor brutto, men

länsförsäkringsgruppens återförsäk-

ringsprogram täcker upp den absoluta

merparten.

Länsförsäkringsgruppen bedriver ett

mycket aktivt skadeförebyggande arbete

inom lantbruk. Det har under året varit

effektivt och koncepten Säker Gård och

Säker Hästverksamhet uppvisar ett klart

lägre skadeutfall än den övriga lantbruks-

marknaden. 

Lantbruk 2004 2003

Premieintäkt, brutto, Mkr 1 084 995

Lantbruk, antal försäkringar 190 500 190 200

Traktor, antal försäkringar 261 000 257 700



DEN TOTALA PREMIEINTÄKTEN uppgick under

år 2004 till 787 (717) Mkr. Premietillväxten

uppgick till 7 procent, men en jämförelse

fem år tillbaka visar en ökning på 51 pro-

cent. Resultatet före bokslutsdispositioner

och skatt uppgick till 154 (107) Mkr.

Driftskostnaderna under året uppgick till

228 (204) Mkr. Det beror till stor del på

ökningen av beståndet. Skadekostnadspro-

centen blev 62 (61).

Antalet lantbruk fortsätter att minska

och därmed sjunker försäkringsbeståndet.

De lantbruk som finns kvar blir större och

mer specialiserade. Året har varit förskonat

från storskador. Även grödan har klarat sig

från omsådd och hagelskador. Det gör att

marknadsområdet resultatmässigt är det

mest framgångsrika i förhållande till

premieintäkten.

Precis som tidigare år är det Sveriges

vanligaste husdjur – katten – som ökar

snabbast i Agrias bestånd. För första

gången på flera år vände trenden med

vikande bestånd för hundarna. Även antalet

hästar ökade.

Agera är Agrias dotterbolag som

utvecklar affärsidéer som skapar strategiska

värden åt Agria och främjar djurägandet

och tryggheten för djur och människor.

Under Ageras paraply finns sedan 2004

Agria M, som ger andra företag och organi-

sationer konsultstöd för att utveckla sin

verksamhet.

Agria Internationals affärsidé är att

sälja djurförsäkringsföretagandet som ett

franchisekoncept utomlands. När året

inleddes fanns Agrias försäkringar i Fin-

land och på Åland. Sedan slutet av februari

2004 blev det också möjligt att teckna

Agrias försäkringar på Island. Under 2004

har lanseringen av Agria i Norge förberetts

och sedan 1 januari 2005 finns en säljorga-

nisation på plats i Norge med den administ-

rativa personalen vid Agrias huvudkontor i

Stockholm. 

År 2008 ska Agrias omsättning uppgå

till 1,4 miljarder kronor. Det är en fördubb-

ling jämfört med 2003 och kan tyckas vara

ett aggressivt mål. Efter årets bokslut kan

det konstateras att Agria ligger i linje med

ambitionerna.

Mkr 2004 2003

Premieintäkt 787 717

Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt 154 107

Marknadsandel, % 62,5 62,3
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Agria Djurförsäkring 
Starkt resultat och nya affärer

Agria Djurförsäkring visade 2004

ett stabilt resultat och har aldrig

haft fler kunder än nu, 378 000

(361 000). Marknadsandelen har

stigit något till 62,5 (62,3) pro-

cent. Under året har processerna

förfinats. Genom att effektivt pla-

nera resurserna har personalkost-

naden per ärende minskat. 
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SKADEREGLERINGEN ÄR EN viktig leve-

rans av den produkt kunden köpt och präg-

las av en aktiv service till Länsförsäkringars

kunder. Den utförs så snabbt som möjligt

efter det att skadan blivit känd, i samarbete

med kunden, för att underlaget i skadeären-

det ska bli så fullständigt som möjligt. Ett

rättesnöre är att skaderegleringen ska vara

konsekvent, enhetlig och rättvis. Exempel-

vis kan språksvårigheter eller handikapp

inverka på kundens förutsättningar att agera

eller förstå och det ställer krav på att Läns-

försäkringar ska ge individuellt anpassad

service. Målet är att skadeservicen ska upp-

levas som smidig och även vara anpassad

till kundens individuella behov. Under 2004

reglerade Länsförsäkringar cirka 610 000

skador – mer än hälften av dessa var skador

på motorfordon. Ett annat stort skadeom-

råde var boendeförsäkringar med närmare

160 000 skador och där vattenskadorna står

för nästan 17 procent. 

Det pris som Länsförsäkringar tar ut för

sina produkter är bland annat beroende av

antal skador och genomsnittlig skadekost-

nad, driftskostnader för att administrera

försäkringar och reglera skador samt den

kapitalavkastning som erhålls på premien

under tiden från premieinbetalning till

utbetalning av kostnader för skador och

drift. När de olika parametrarna som styr

premieuttaget värderas utgår Länsförsäk-

ringar från vad som redan inträffat och är

känt och därefter görs en uppskattning av

framtida förändringar som kan komma att

påverka skadekostnaden. Sådant kan till

exempel vara förändringar i risken för

skada, framtida inflation och förändringar i

lagstiftning, rättspraxis med mera. Till detta

görs också en uppskattning över de faktorer

som påverkar driftskostnader och kapital-

avkastning. Med hjälp av dessa parametrar

uppskattas sedan det genomsnittliga pris

som krävs för en sund och solid försäk-

ringsverksamhet. Slutligen fördelas

premieuttaget mellan olika försäkringar

efter deras riskexponering. Det betyder att

hänsyn tas till riskskillnader mellan exem-

pelvis bilmärken eller hustyper, körsträckor

och geografisk belägenhet. 

Länsförsäkringar lämnar även råd och

anvisningar till kunden såväl i förebyg-

gande syfte som när en skada redan inträf-

fat. Detta görs då på ett lättfattligt och oby-

Skadereglering
Förstklassig skadeservice nära kunden

Varje enskilt länsförsäkringsbolag har en egen skadeorganisation som

hanterar skadeservicen nära kunderna. Kombinationen av den lokala

styrkan och möjligheten att knyta ihop resurser och expertkompetens

gemensamt ger möjligheter att tillhandahålla kunderna en förstklassig

service av alla slags skadehändelser. Det lokala konceptet borgar för 

en snabb hantering med kompetenta medarbetare där kunden finns. 

I länsförsäkringsgruppen arbetar cirka 700 personer med skaderegle-

ring och Länsförsäkringars internationella nätverk av samarbetspart-

ners garanterar service även utanför landets gränser. 



råkratiskt sätt. Åtgärder och beslut som

Länsförsäkringar lämnar är motiverade så

att kunden blir väl informerad om de rättig-

heter och skyldigheter som finns.

Försäkringsbedrägerier är ett stort och

ständigt ökande problem i försäkringsbran-

schen och även Länsförsäkringar drabbas

av bedrägeriförsök. För att motverka detta

arbetar 35 utredare inom Länsförsäkringar

med att undersöka oklara försäkringsfall.

Under 2004 ledde deras arbete till att för-

säkringsersättningar för närmare 90 Mkr

inte betalades ut. Drygt 20 procent av detta

var personskador. Dessvärre är mörkertalet

stort och arbetet inom detta område kom-

mer att utvecklas vidare.

Skadeförebyggande arbete 2004

Under 2004 har skadefrekvensen i länsför-

säkringsgruppen totalt sett minskat med

cirka 10 procent. Detta är troligen en följd

av det intensiva skadeförebyggande arbete

som bedrivits på många håll. Länsförsäk-

ringar bedriver skadeförebyggande arbete

på många olika sätt. Det är allt från råd och

anvisningar, kontakter med branschorgani-

sationer till att erbjuda säkerhetsprodukter

av olika slag. 

Vattenskador är en skadetyp som kostar

länsförsäkringsgruppen cirka 3 miljarder

kronor årligen. Många sådana skador hade

kunnat undvikas eller begränsas genom

regelbundet underhåll och skadeförebyg-

gande insatser. En stor del av de skadeföre-

byggande åtgärderna inom vattenskador

baserar sig på erfarenheter från VASKA-

projektet. Där uppvisades inte en enda vat-

tenskada under de 15 års tid som 4 000 hus-

håll ingick i projektet. 

Inför 2005 riktas ett ännu tydligare

fokus mot skadeförebyggande verksamhet

inom länsförsäkringsgruppen. 

Sjukvårdsskador hanteras först 

av samarbetspartner

Skaderegleringsprocessen för sjukvårdsför-

säkring skiljer sig något jämfört med annan

skadeförsäkring. När kunden ska utnyttja

sin försäkring är den första kontakten Läns-

försäkringars sjukvårdsförmedling som

drivs av en samarbetspartner, Riksakuten.

För att ge ett bättre stöd när sjukvårdsför-

medlingen ska boka kundens besök hos

vårdgivare samt för att få bättre kontroll av

skadekostnaderna, har stora resurser lagts

på att förbättra det tekniska stödet i den

kontakten. Kunden ska känna sig trygg med

att försäkringen gäller när besöket bokats

via Länsförsäkringars sjukvårdsförmedling

och det ska vara enkelt för skaderegleraren

att följa vilka vårdgivare kunden har varit

hos. Den kundundersökning som Länsför-

säkringar gjort visar också att satsningen på

att ha en sjukvårdsförsäkring med hög kva-

litet uppskattas.

Kvalitetssäkring av 

personskadehanteringen

Personskaderegleringen inom trafikförsäk-

ring genomgår en förändring för att rationa-

lisera processerna. Alla länsförsäkringsbo-

lag har nu koncession i trafikförsäkring och

för att ha enhetliga regler och riktlinjer för

skadehanteringen har ett Personskaderåd

inrättats. Rådet har till uppgift att ansvara

för att personskaderegleringen bedrivs på

ett likvärdigt sätt i hela länsförsäkrings-

gruppen och att den genomförs med hög

kompetens och får det datastöd som

behövs.

En handlingsplan har tagits fram och ett

fruktbart arbete sker nu för att korta hand-

läggningstiderna främst för den stora voly-

men av enklare personskador. Kvalitetssäk-

ring av rutiner och hantering har även gjorts

för personskador där den drabbade har

bestående invaliditet över 10 procent och

där fallen måste prövas av Trafikskade-

nämnden. Den uppföljning och kvalitets-

granskning som sker av personskaderegle-

ringen visar på en hög kvalitet. Det bekräf-

tar att Länsförsäkringars utbildningsverk-

samhet motsvarar förväntade krav.

Erfarenhetsutbytet och kontakten mel-

lan skadereglerarna i Länsförsäkringar är

viktigt för att snabbt fånga upp förändringar

i skademönster, rehabiliteringssamordning

eller kostnadsutveckling. Det sistnämnda är

särskilt betydelsefullt eftersom de dyrare

skadorna, som motsvarar 3 procent av alla

personskador, står för 80 procent av skade-

kostnaden.

Antal skador Kostnad (Mkr)

Företag 40 000 1 890

Civil 202 000 1 930

Lantbruk 24 500 633

Olycksfall 17 500 141

Båt 2 600 57

Motor 325 000 4 173

Totalt 611 600 8 824
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Länsförsäkringsgruppens resultat och

nyckeltal inom sakförsäkring är summan

av resultaten i 24 självständiga länsför-

säkringsbolag och Länsförsäkringar AB

koncernen, vilket inkluderar Agria Djur-

försäkring. 

Det långsiktiga målet att nå en total-

kostnadsprocent på 95 har uppnåtts.

Totalkostnadsprocenten förbättrades och

uppgick till 93 (101) procent. De åtgär-

der som vidtagits är en kombination av

premiehöjningar, skadeförebyggande

åtgärder samt effektiviseringsåtgärder. 

Intäkterna ökade under perioden

mer än kostnaderna. Premieintäkten

efter avgiven återförsäkring ökade med

13 procent och uppgick till 15 857

(14 087) Mkr. Ökningen kommer dels

av Länsförsäkringsgruppens fram-

gångar på marknaden, dels av effekten

av genomförda premiehöjningar. 

Fyra verksamhetsgrenar utgör 90 pro-

cent av premieintäkt efter avgiven åter-

försäkring. 

Den största verksamhetsgrenen är

Företag och Fastighet med en premiein-

täkt efter avgiven återförsäkring på

4 683 Mkr, följt av Motorfordon 3 326

Mkr, Trafik 3 093 Mkr samt Hem &

Villa 3 244 Mkr. Skadeutfallet har varit

gynnsamt under året inom de flesta

verksamhetsgrenar och försäkringsrö-

relsen visar ett positivt tekniskt resultat.

Undantaget är sjuk- och olycksfallsaffä-

ren där avvecklingsförluster under året

bidragit till ett negativt utfall. 

Skadekostnaderna för hela rörelsen

var i stort sett oförändrade trots den

högre premievolymen och uppgick till

11 799 (11 452) Mkr. Skadekostnads-

procenten förbättrades därmed till

74 (81) procent. Till följd av den ökade

affärsvolymen ökade driftskostnaderna

till 2 963 (2 778) Mkr, driftskostnads-

procenten uppgick till 19 (20) procent. 

Det försäkringstekniska resultatet

förbättrades till 1 949 (990) Mkr eller 12

(7) procent av premieintäkten efter avgi-

ven återförsäkring. Rörelseresultatet

uppgick till 3 168 (2 089) Mkr, vilket är

ett av de bästa resultaten någonsin. Den

positiva utvecklingen på de finansiella

marknaderna är huvudförklaringen till

att rörelseresultatet förbättrats kraftigt.

Totalavkastningen blev 5,6 (5,7) procent. 

Länsförsäkringars konsolidering för

sakförsäkring ökade under året. Konso-

lideringskapitalet ökade till 19 857

(16 699) Mkr och konsolideringsgraden

uppgick till 125 (112) procent. 
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Nyckeltal 2004 2003

Premieintäkt efter avgiven 
återförsäkring, Mkr 15 857 14 087

Tekniskt resultat före återbäring, Mkr 1 949 990

Rörelseresultat, Mkr 3 168 2 089

Driftskostnadsprocent 19 20

Skadekostnadsprocent 74 81

Totalkostnadsprocent 93 101

Tekniskt resultat i procent av premie-
intäkt efter avgiven återförsäkring 12 7

Konsolideringskapital, Mkr 19 857 16 699

Konsolideringsgrad, procent 125 112

Resultatkommentar sakförsäkring



Liv- och pensionsförsäkring
Effektiviseringar och 
återställd konsolidering

Under de senaste 10–15 åren har de

svenska välfärdssystemen förändrats i

grunden. Sverige har fått ett nytt pen-

sionssystem som för de allra flesta kom-

mer att betyda lägre pensioner. Det

betyder att alla idag behöver se över sin

ekonomiska trygghet på ett helt annat

sätt än tidigare.

Pension från tre håll

Den allmänna pensionen utgör den

breda bottenplattan i den totala pensio-

nen. Nästa skikt av pensionen utgörs av

tjänstepension, det vill säga den pension

de allra flesta får genom sin anställning.

Pensionen kan också kompletteras med

ett privat pensionssparande.

Pension via jobbet och 
privat pensionssparande

I det nya pensionssystemet är det

mycket svårare för var och en att förutse

hur hög den framtida pensionen kom-

mer att bli. Samtidigt ger det nya syste-

met också en större möjlighet än tidi-

gare att påverka pensionens storlek

genom att göra olika pensionsval. För-

ändringarna innebär att behovet av ett

privat pensionssparande har ökat och

fler och fler tvingas ta ett större ansvar

för sin framtida pension.

Länsförsäkringar erbjuder ett kom-

plett utbud av försäkringslösningar, till

såväl företag som privatpersoner. 

Minskade kostnader och tillväxt

Under 2004 har fokus inom Länsförsäk-

ringars livförsäkringsverksamhet legat

på fortsatta effektiviseringar, kostnads-

nedskärningar och åtgärder för att för-

bättra konsolideringen.

Administrationsresultatet förbättra-

des med 219 Mkr.

Samtidigt har satsningar också

gjorts för framtida lönsamhet och

tillväxt på såväl tjänstepensions- som

privatmarknaden. 

Livförsäkringsmarknaden

Livförsäkringsmarknaden kan delas upp

i tjänstepensionsmarknad, sparmarknad

och Privat pension. Länsförsäkringars
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Under 2004 var totalavkastningen på livförsäkringsbolagens till-

gångar positiv och solvens och konsolidering stärktes. Länsförsäk-

ringars livförsäkringsverksamhet fokuserade under 2004  på

effektiviseringar och åtgärder för att stärka konsolideringen, men

även på satsningar för framtida lönsamhet och tillväxt.Viktiga händelser 2004

• Totalavkastningen för 2004 uppgick till 6,8

(8,5) procent.

• Premieinkomsten uppgick till 8 676

(8 069) Mkr.

• Administrationsresultatet förbättrades med

219 Mkr.

• Marknadsandelen, mätt som andel av

nyförsäljning uppgick till 12,0 (10,8) pro-

cent. Mätt som premieinkomst uppgick

marknadsandelen till 8,9 (8,5) procent.

• Årets resultat uppgick till 2 348 (3 808)

Mkr. 

• Sedan Länsförsäkringar startade livförsäk-

ringsverksamhet 1985 har den genom-

snittliga återbäringsräntan varit 9,8 pro-

cent per år.



största satsning ligger på tjänstepensions-

marknaden där även avtalsmarknaden finns.

De stora företagen fungerar som marknads-

plats även för privata försäkringar. 

Marknadsandelar 

Den svenska livförsäkringsmarknaden hade

under 2004 ett försäljningsvärde på 111

miljarder kronor, vilket är 13 procent lägre

än föregående år. 

Tjänstepensionsmarknaden är störst av

de tre delmarknaderna; Tjänstepension,

Spar och Privat pension. Försäljningsvärdet

på tjänstepensionsmarknaden var 83 miljar-

der kronor under 2004, vilket är en minsk-

ning med 15 procent jämfört med föregå-

ende år. Delmarknad Privat pension, med

ett försäljningsvärde på 6 miljarder kronor,

minskade med 6 procent. Delmarknad Spar

minskade med 2 procent och hade ett för-

säljningsvärde på 20 miljarder kronor.

Under 2004 ökade Länsförsäkringars mark-

nadsandel mätt i nyförsäljning från 10,8

procent till 12,0 procent. Marknadsandelen

inom delmarknad Tjänstepension uppgick

till 13,6 (11,5) procent och inom Privat pen-

sion 11,2 (10,7) procent.Marknadsandelen

mätt i premieinkomst uppgick till 8,9 (8,5)

procent. 

Tjänstepensionsmarknaden 

Länsförsäkringar ser möjligheten med de

stora företagen som en kundmötesplats. Två

tredjedelar av alla yrkesverksamma arbetar

inom företag med fler än 50 anställda. Läns-

försäkringar vill vara den försäkringsgivare

som möter privatpersonen även där. Tjänste-

pensioner har traditionellt reglerats av kol-

lektivavtal på arbetsmarknaden. Medarbe-

tarna i företagen har de senaste 10 åren fått

ett allt större inflytande över sina tjänstepen-

sionsförsäkringar och möjlighet att välja hur

de vill placera en del av sina pensionspengar.

För att kunna tillgodose de större före-

tagens behov har Länsförsäkringar sär-

skilda rådgivare som är specialiserade på

tjänstepensionslösningar. Via en interaktiv

rådgivningstjänst för tjänstepensioner på

internet kan Länsförsäkringar också er-

bjuda en effektiv och kvalitetssäkrad råd-

givning som är tillgänglig när det passar

den anställde.

Den viktiga 
avtalspensionsmarknaden

De allra flesta som har anställning har via

kollektivavtalet också en avtalspension.

Inbetalningarna till denna pension betalas

av arbetsgivaren, medan löntagaren själv

får välja hur hela eller delar av detta försäk-

ringssparande ska placeras. 

Premievolymerna på avtalsmarknaden

är betydande och uppgick år 2004 till cirka

20 miljarder kronor. Länsförsäkringar vill

öka sin andel av denna marknad och har

under såväl 2003 som 2004 genomfört

olika marknadsaktiviteter för att öka antalet

avtalspensionskunder. Som en del i dessa

aktiviteter erbjuds de kunder som samlar

sin avtals- och sin premiepension hos Läns-

försäkringar ett kostnadsfritt skydd för sin

premiepension till år 2007.

Förbättrad solvens, 
konsolidering och återbäring 

En rad åtgärder har vidtagits för att förbättra

konsolideringen i livförsäkringsbolaget.

Bland annat minskades kostnaderna kraftigt

under 2004 genom personalminskningar

och sänkta administrations- och marknads-

föringskostnader.

Den 1 juni 2004 återställdes konsolide-

ringen till över 100 procent genom att vär-

det på kundernas preliminärt fördelade åter-

bäring sänktes. Samtidigt höjdes återbär-

ingsräntan för kunder som sparar i pensions-

och livförsäkring med traditionell förvalt-

ning till 4,0 procent före avgifter och avkast-

ningsskatt. Bakgrunden till värdejuster-

ingen var att full balans inte hade nåtts mel-

lan kundernas garanterade avkastning samt

preliminärt fördelad återbäring och tillgång-

arna i livbolaget, det vill säga en konsolider-

ing på 100 procent. Detta trots en låg åter-

bäringsränta, kraftigt sänkta driftskostnader

och bra placeringar som kunnat dra nytta av

marknadsuppgångarna. Som en ytterligare

åtgärd för att förbättra konsolideringen kan

utbetalningarna från försäkringar med tradi-

tionell förvaltning minskas med upp till 9

procent per år från den 1 juli 2004.

God ekonomi

Länsförsäkringar Livs ekonomi är god med

en solvens om 123 procent per 31 december

2004, vilket innebär att tillgångarnas värde

överstiger de garanterade åtagandena med

23 procent. Konsolideringen var 103 pro-

cent per 31 december 2004.
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Flera utmärkelser under året

Länsförsäkringar utsågs till Årets liv- och

fondförsäkringsbolag av tidningen Affärs-

världen och till Årets bästa pensionsförval-

tare av branschtidskriften Investment &

Pensions Europe. Länsförsäkringar Liv

utsågs också till Entreprenörernas livför-

säkringsbolag under 2004.

Granskningsgruppens 
åtgärder genomförda

Den oberoende granskningen av transak-

tioner mellan Länsförsäkringar Sak och

Länsförsäkringar Liv som genomfördes

under 2003 visade att transaktionerna skett

korrekt. Granskningsgruppen föreslog

åtgärder till förbättringar, vilka Länsför-

säkringar Liv nu har genomfört på samt-

liga punkter.

Resultat

Årets resultat uppgick till 2 348 (3 808) Mkr. 

Traditionell förvaltning

Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick

till 3 720 (4 452) Mkr. Premieinkomsten

uppgick till 5 255  (4 873) Mkr. Kapitalav-

kastningen uppgick till 6 265 (7 218) Mkr.

Totalavkastningen uppgick till 6,8 (8,5)

procent. Driftskostnaderna uppgick till 954

(974) Mkr.

Nya Världen

Länsförsäkringars förvaltningsform Nya

Världen har högre aktieandel men lägre

garanti än i traditionell förvaltning. Avkast-

ningen uppgick under 2004 till 9,6 (12,5)

procent.

Fondförsäkring

Länsförsäkringar Fondliv visade 2004 ett

resultat på –242 (–254) Mkr. Premieinkoms-

ten uppgick till 3 420 (3 196) Mkr och drifts-

kostnaderna uppgick till 473 (476) Mkr. 

Totalt gav cirka 80 procent av fonderna

i Länsförsäkringars fondutbud för försäk-
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LÄNSFÖRSÄKRINGAR LIV, KONCERNEN
Mkr 2004 2003

Premieinkomst, netto 8 676 8 069

Balansomslutning 120 967 112 456

Avkastning Nya Världen, % 9,6 12,5

Totalavkastning 
traditionell förvaltning, % 6,8 8,5

TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING
Mkr 2004 2003

Premieinkomst, netto 5 255 4 873

Kapitalavkastning, netto 6 265 7 217

Årets resultat 3 720 4 452

Placeringstillgångar 93 855 88 389

Balansomslutning 100 158 94 447

Solvens, % 123 122

Konsolideringsnivå, % 103 92

FONDFÖRSÄKRING
Mkr 2004 2003

Premieinkomst, netto 3 420 3 196

Kapitalavkastning, netto 1 565 2 114

Årets resultat –242 –254

Balansomslutning 23 366 19 357

KAPITALAVKASTNING 2004 FÖR  LIVBOLAGET INKLUSIVE FASTIGHETSBOLAG OCH NYA VÄRLDEN

VIKTAD KAPITALBAS

Placeringar Marknadsvärde % Netto- Värdeför- % Marknadsvärde % Direkt- % Total- %
Belopp i Mkr 04-01-01 placering ändring 04-12-31 avkastning avkastning

Räntebärande  svenska 27 053 31 –3 160 7 0,0 23 900 26 976 4,3 983 4,3

Räntebärande utländska 20 832 24 1 513 38 0,2 22 383 25 693 3,2 731 3,4

Räntebärande totalt 47 885 55 –1 647 45 0,1 46 283 51 1 669 3,8 1 714 3,9

Aktier  svenska 8 242 9 2 461 1 408 16,6 12 111 13 241 2,8 1 649 19,4

Aktier utländska 18 996 22 2 144 941 4,2 22 081 24 475 2,1 1 416 6,3

Aktier totalt exklusive AI 27 238 31 4 605 2 349 7,6 34 192 37 716 2,3 3 065 9,9

Alternativa Investeringar (AI) 8 354 9 –1 984 –356 –5,7 6 014 7 747 12,0 391 6,3

Fastigheter 4 657 5 –414 199 3,8 4 442 5 164 3,1 363 6,9

Finansiering av placeringar –13 0 0 0 0,0 –13 0 –1 –7,7 –1 –7,7

Summa 88 121 100 560 2 237 2,6 90 918 100 3 295 3,8 5 532 6,4

Övrigt 3 954 674 837 5 465 –182 655

Total 92 075 1 234 3 074 3,4 96 383 3 113 3,4 6 187 6,8
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Livförsäkringsbolag Kollektiv konsolidering 2004

31 mar 30 jun 30 sep 31 okt 30 nov 31 dec

AMF Pension 108 107 108 108 110 111

Folksam Liv 107 106 106 106 107 107

Förenade Liv 108 106 106 106 107 108

KPA Pension 102 100 100 101 102 100

Länsförsäkringar Liv 95 102 101 101 101 103

Nordea Liv  (Livia) 96 95 96 97 98 99

Salus Ansvar Liv 101 101 100 100 100 100

SEB Trygg Liv, Gamla 101 100 102 103 105 106

SEB Trygg Liv, Nya 101 100 100 101 101 101

Skandia Liv 98 97 97 98 99 100

SPP Liv 93 92 92 92 94 94

Källa: Finansinspektionen

Solvensen uppgick den 31 december 2004 till 123 procent. Konsolideringen var 103

procent.

Solvens och konsolidering
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Solvens och konsolidering

Solvens

Solvens är ett mått på ett livförsäkringsbolags

ekonomiska ställning. Den visar värdet av

bolagets tillgångar jämfört med de garante-

rade utfästelserna till kunderna. Den lägsta

tillåtna solvensen är 104 procent. Solvensen

är också ett mått på ett livförsäkringsbolags

ekonomiska styrka. En god solvens ger

utrymme för aktier i investeringsportföljen

vilket erfarenhetsmässigt ger möjlighet till

god värdeökning. Detta är särskilt tydligt idag

när marknadsräntorna är låga.

Konsolidering

Konsolidering är ett mått på ett livförsäk-

ringsbolags förmåga att lämna återbäring.

Den visar värdet av bolagets tillgångar jämfört

med de garanterade utfästelserna och den

icke-garanterade återbäringen till kunderna,

det vill säga hela försäkringskapitalet. Måttet

är teoretiskt då det speglar en situation där

bolaget skulle betala ut hela försäkringskapi-

talet under en och samma dag. Den kortaste

utbetalningstiden i en traditionell livförsäk-

ring är fem år och den genomsnittliga försäk-

ringstiden är drygt 23 år.
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All kapitalavkastning tillhör försäkrings-

tagarna. Kapitalavkastningen tillförs för-

säkringstagarna som återbäringsränta.

Genom att spara en viss del av kapitalav-

kastningen i form av konsolideringskapi-

tal skapas möjlighet att åstadkomma

högre kapitalavkastning i framtiden och

därmed också högre återbäringsränta.

Ett visst mått av konsolideringskapi-

tal bör alltid finnas, dels för att inte nega-

tiva marknadsrörelser ska slå direkt mot

försäkringskapitalet, dels för att åtagan-

den gentemot försäkringstagarna ska

kunna infrias också i tider då kapitalav-

kastningen är låg.

Återbäringsräntan ska återspegla att

försäkringstagarnas sparande är långsik-

tigt och att rättvisa uppnås mellan olika

kollektiv av försäkringstagare. Långsik-

tighet, uthållighet och rättvisa ska därför

eftersträvas vid val av återbäringsränta. I

rättvisesyfte kan olika återbäringsräntor

tillämpas för olika kollektiv.

Konsolideringskapitalet påverkas av

återbäringsräntan, den löpande avkast-

ningen, de dagliga förändringarna i till-

gångsvärdena, premiebetalningar, försäk-

ringsersättningar och driftskostnader.

Konsolideringsnivån tillåts variera

mellan 100 och 120. Den lämpliga konso-

lideringsnivån inom intervallet fastställs

vid varje tillfälle mot bakgrund av dels

den risk Länsförsäkringar Liv anser före-

ligga i de finansiella marknaderna, dels

omfattningen av risk i balansräkningen.

Återbäringsräntan sätts så att lämplig kon-

solideringsnivå uppnås.

Om konsolideringen hamnar utanför

intervallet sätts återbäringsräntan så att

konsolideringen hamnar inom intervallet

inom 3 år. 
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Hedgefonder 2% Fastigheter 6%

Räntebärande 43%Aktier* 49%

Totalt 84,8 miljarder kronor

*I aktier ingår noterade och 
  onoterade aktier samt derivat.

Investeringsportföljen 2004-12-31
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Totalavkastning

Konsolideringspolicy 
ringssparande positiv avkastning under

året. I fondutbudet ingår, förutom

Länsförsäkringars egna fonder, fonder

från bland annat ABN AMRO, Société

Générale och Fidelity. 

Placeringsstrategi

Under 2004 ökade Länsförsäkringar

andelen aktier och fastigheter i place-

ringarna med 5 respektive 2 procent-

enheter, medan andelen räntebärande 

placeringar minskades. Aktieexpone-

ringen, noterade och onoterade aktier

samt derivat, uppgick vid årets slut till

49 procent. Bakgrunden till den ökade

aktieexponeringen är en positiv syn på

aktier relativt räntebärande placeringar

och att förbättrade nyckeltal ökat ut-

rymmet att ta risk i portföljen. För att

kunna ha en hög aktieandel i portföljen

till en begränsad risk tillämpas säk-

ringsstrategier i form av ett aktieskydd

samt ett ränteriskskydd. Genom skydds-

strategierna skyddas livportföljen mot

en kraftig nedgång i aktiekurserna

samtidigt som effekten på portföljen av

en förväntad ränteuppgång under 2005

har begränsats.
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Avkastning 2004, fondförsäkring

Asiatiska 
aktier 10%

Japanska
aktier 10%

Europeiska
aktier 15%

Svenska ränte- 
bärande 30%

Amerikanska  
aktier 20%

Svenska 
aktier 15%

Totalt 6,1 miljarder kronor
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Bank
Grunden lagd för ökad tillväxt

BANKVERKSAMHETEN ÄR tillsammans

med liv- och sakförsäkring, ett av Läns-

försäkringars tre kärnområden. Inom

Länsförsäkringar AB bedrivs support och

utveckling inom bankverksamheten

genom Länsförsäkringar Bank AB och

dess dotterbolag Länsförsäkringar Hypo-

tek AB, Wasa Kredit AB, Länsförsäk-

ringar Fondförvaltning AB och WASA

Garanti Försäkrings AB i likvidation. 

Bankverksamheten inom Länsförsäk-

ringar startade 1996 och har på mindre än

10 år vuxit till att omfatta kompletta

erbjudanden inom områdena spara, låna

och betala. Målgrupperna är privatperso-

ner och lantbrukare. 

Låga räntor har gynnat hushållen

Det låga ränteläget har medgett ett ökat

budgetutrymme för konsumtion när rän-

teutgifterna successivt har minskat. Dess-

utom har det generellt medfört att hus-

hållen har ökat sin lånestock till fördel för

konsumtion. 

Det låga ränteläget har också ökat efter-

frågan på bostäder och köparna anser sig

kunna betala mera för dessa. Det har

medfört att priserna på småhus och

bostadsrätter fortsatt att stiga. Under

2004 steg småhuspriserna med 10 pro-

cent. Det innebär i sin tur att hushållens

reala förmögenhet har stigit, vilket med-

ger ytterligare ökat utrymme för hus-

hållen att ta nya lån till fördel för kon-

sumtion. 

Hushållen har också under året mins-

kat sitt sparande till fördel för konsum-

tion. Sparkvoten har minskat i takt med

att räntorna har blivit lägre. Å andra sidan

ökade sparandet de första åren av 2000-

talet. Inkomstsituationen för hushållen

har också försämrats de senaste åren i och

med att arbetslösheten har stigit, samti-

digt som det inte har funnits samma ut-

rymme till skattelättnader eller ökade

bidrag.  Det har gjort att hushållen har

tagit en del av sitt tidigare sparade kapi-

tal. Så länge räntorna är på låga nivåer i
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2004 har varit ett händelserikt år för bankverksamheten. Bostads-

utlåningen ökade med 47 procent till 24 miljarder kronor. Svenskt

Kvalitetsindex som genomförs av Handelshögskolan i Stockholm

visar att Länsförsäkringar har Sveriges i särklass mest nöjda bank-

kunder. Antalet kunder ökade med 26 procent under 2004. Viktiga händelser 2004

• Rörelseresultatet före kreditförluster upp-

gick till 171 (104) Mkr och efter kreditför-

luster till 127 (65) Mkr.

• Räntenettot ökade med 18 procent och

uppgick till 830 (701) Mkr.

• Utlåningen till allmänheten ökade med 

31 procent till 39 (30) miljarder kronor 

och inlåningen från allmänheten ökade

med 9 procent till 19 (17) miljarder 

kronor.

• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Läns-

försäkringar Hypotek ökade med 47 pro-

cent till 24 (16) miljarder kronor.

• Höjt ratingbetyg från Standard & Poor´s 

(A-/A-2). Banken erhöll för första gången 

en rating från Moody´s (A3/P-2).

• Länsförsäkringars bankverksamhet har med

sitt rikstäckande kontorsnät Sveriges mest

nöjda bankkunder enligt årets undersök-

ning av Svenskt Kvalitetsindex. 

• Antalet kunder ökade till 568 000

(452 000).



kombination med att inkomstsituationen

väntas förbättras kommer sannolikt spark-

voten att gå ned ytterligare. 

Det finns naturligtvis en risk med hus-

hållens ökade skuldbörda. I början av 2005

motsvarade hushållens skulder cirka 120

procent av hushållens disponibla inkomst.

Å andra sidan har hushållens totala ränteut-

gifter i relation till disponibel inkomst fak-

tiskt sjunkit. Hushållen har därför en margi-

nal att klara av ett högre ränteläge även om

det naturligtvis skulle innebära att budget-

utrymmet krymper. 

Ränteläget i svensk ekonomi styrs av

inflationen och inflationsförväntningarna.

När efterfrågan stiger i samhället brukar det

leda till ökad inflation. Inflationen är idag

dock mycket låg. Det har inneburit att Riks-

banken har kunnat ligga kvar på en repo-

ränta på endast 2 procent. Mot bakgrund av

den låga inflationen finns det inte heller

något som talar för att Riksbanken behöver

höja reporäntan inom den närmaste tiden. 

Bank och försäkring – 
en stark kombination

Allt fler av Länsförsäkringars försäk-

ringskunder ser fördelen med att även ha

sitt bankengagemang hos Länsförsäkringar.

Under 2004 har andelen av de strategiska

målgrupperna bland försäkringstagarna,

som även anförtror sitt bankengagemang åt

Länsförsäkringar, ökat. Andelen av villa-

hemförsäkringskunder som även har någon

form av bankengagemang hos Länsförsäk-

ringar har ökat med cirka 10 procent. En

stor del av dessa kunder har lagt över sitt

bolån till Länsförsäkringar och andelen av

Länsförsäkringars villahemförsäkringskun-

der som har bottenlån i Länsförsäkringars

Hypotek har ökat med cirka 40 procent. 

Av de nya bolånekunderna hade 80 pro-

cent sedan tidigare ett engagemang i Läns-

försäkringar. Av årets nya bolånekunder

hade 60 procent bostaden försäkrad hos

Länsförsäkringar innan de blev bolåne-

kunder. 

Integrationen mellan bank och försäk-

ring inom Länsförsäkringar fungerar även

åt andra hållet. Bolånekunder som inte hade

sin bostad försäkrad genom Länsförsäk-

ringar när de tog bolån, försäkrar i stor ut-

sträckning sedan sin bostad hos Länsför-

säkringar. En tredjedel av nyblivna bolåne-

kunder, utan bostadsförsäkring hos Läns-

försäkringar, väljer att försäkra sin bostad i

Länsförsäkringar.

Mötesplatser

Utgångspunkten i kundmötet är att tillhan-

dahålla produkter och tjänster som tillgodo-

ser kundens hela behov på privat- och lant-

bruksmarknaden. Det sker genom investe-

ringar i system, produkter, kanaler och

kompetent personal. 

Länsförsäkringars koncept är att alla

affärer och kontakter med kunden ska ske

lokalt. Många kunder föredrar emellertid
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att sköta de flesta av vardagens bankären-

den hemma på tider som passar dem. Kom-

binationen av det personliga och digitala

mötet är därför en viktig framgångsfaktor

och en av grundstenarna i Länsförsäkring-

ars bankverksamhet. 

Många kunder har behov av ett person-

ligt möte främst för rådgivning om privat-

ekonomi, sparande och lån. Länsförsäk-

ringsbolagens lokala förankring gör att råd-

givaren har lättare att lära känna kunden och

få en kunskap om individuella behov och

förutsättningar. Hos länsförsäkringsbolagen

finns sammanlagt 84 rådgivningskontor.

Kunderna kan även göra sina bankaffärer

via internet, telefon och Svensk Kassaser-

vice, betala sina inköp med kort samt

utnyttja uttagsautomater inom Sverige och i

utlandet.

Länsförsäkringars internetbank får högt

betyg av kunderna och enligt en undersök-

ning, genomförd av Privata Affärer, använ-

der 56 procent av bankkunderna internet

som sin huvudsakliga kontaktform. Antalet

transaktioner i internetbanken har ökat med

53 procent jämfört med 2003. Antal kunder

i Bank via internet har ökat med 11 procent

och uppgår till 288 000 vid årsskiftet.

Breddning av kundernas engagemang

Under 2004 har allt fler valt att använda

Länsförsäkringar som sin huvudbank.

Antalet kunder med sparande, lån och löne-

konto i banken har ökat med 35 procent

sedan 2003. Antal kunder som har sin var-

dagsekonomi (transaktionskonto, kort och

lönekonto) hos Länsförsäkringar har  ökat

med 27 procent. Sedan 2003 har 116 000

valt Länsförsäkringar som sin bankleve-

rantör och totalt uppgår antalet kunder till

568 000 (452 000). Denna ökning beror

delvis på att fondkunderna sedan den 1

januari 2004 juridiskt ingår i Länsförsäk-

ringar Bank. 

Sveriges mest nöjda bankkunder 

Länsförsäkringar fick utmärkelsen och

betyget på att kunderna är Sveriges i sär-

klass mest nöjda. Detta framkom under

2004 års omgång av Svenskt Kvalitetsin-

dex, som årligen genomförs av Handels-

högskolan i Stockholm. Länsförsäkringars

bankverksamhet får högst betyg av samt-

liga banker inom samtliga områden. På

flera områden, bland annat hur bankkun-

derna upplever att kvaliteten i servicen de

får av banken fungerar, går Länsförsäk-

ringar starkt framåt, medan bankmarknaden

i övrigt backar något. Länsförsäkringars

totalbetyg blev 76, vilket är betydligt högre

än övriga bankers och att jämföra med

genomsnittet på 68.

Spara

Volymtillväxten under 2004 har varit till-

fredsställande och inlåningen har ökat med

9 procent från 17 till 19 miljarder kronor.

Produktutbudet består av Sparkonto, Fast-

räntekonto med bindningstiderna 1, 2 och

5 år, fonder, aktiehandel via internet, spar-

produkter för lantbruk och strukturerade

produkter i form av aktieindexobligationer.

Enligt Länsförsäkringars undersökning

LänsSpar efterfrågar svenskarna trygga

sparformer när det gäller både befintligt

och framtida sparande. Andelen som sparar

på bankkonto slår nya rekord, drygt sju av

tio svenskar sparar på bankkonto. Det är

något som syns i tillväxtsiffrorna. På fem

års sikt har svenskarna däremot störst

tilltro till fonder och fondsparande. Mark-

nadsandelen, mätt i inlåning från hushåll,
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Lantbruk 
Länsförsäkringsgruppen är marknads-

ledande inom lantbruk. Den höga mark-

nadsandelen inom sakförsäkring skapar

goda möjligheter att växa starkt även på

bankområdet. Länsförsäkringsbolagen

erbjuder enkla, trygga och prisvärda

lösningar för lantbrukarens totala behov

av finansiering och försäkring.
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uppgick till 3,0 (2,9) procent. Nyheter

under 2004 är att Länsförsäkringar lanserat

två aktieindexobligationer, Världen och

Kina & Japan. Aktieindexobligationerna

kombinerar aktiens möjligheter och obliga-

tionens trygghet. 

Betala

Volymtillväxten i kortstocken har varit

stark under 2004 och antalet kort har ökat

med 27 procent sedan 2003. Under 2005

kommer förberedelserna påbörjas med att

anpassa samtliga kortprodukter till EMV,

vilket är en ny kortstandard baserad på

chipteknik istället för magnetremsa. Nya

tjänster som lanserats under 2004 är ut-

landsbetalningar och elektronisk faktura.

Andelen elektroniska betalningar ökade

och uppgick till 67 (64) procent. Ökningen i

antalet öppnade transaktionskonton och

kort visar att allt fler av kunderna väljer

Länsförsäkringar som sin huvudbank. 

Låna

Aktiviteten på lånemarknaden har under

2004 varit mycket intensiv. En starkt bidra-

gande orsak till detta är ränteläget som

under året sjunkit ytterligare och nu är det

lägsta på många årtionden. Den höjning

som det spekulerades i under våren blev inte

av och tidpunkten har skjutits framåt i tiden.

Lånemarknaden präglas av en hårdnande

konkurrens och då främst från affärsbank-

erna, vilket lett till ökad prispress och lägre

räntemarginaler. Länsförsäkringar har trots

detta ökat marknadsandelen för hypoteksut-

låning och den uppgick till 2,5 (1,9) procent.

Marknadsandelen för utlåning till privatper-

soner uppgick till 2,5 (2,3) procent. 

Bolån till privatpersoner står för den

största delen av utlåningen, 69  procent.

Detta är helt naturligt eftersom Länsförsäk-

ringars stora kundbas i form av villaägare är

en strategisk målgrupp. Näst största områ-

det är leasing och avbetalning som står för

15 procent av utlåningen följt av privatlån

(blancolån) som står för 8 procent. 

Upplåning

För att minska likviditetsriskerna och

uppnå en optimal prissättning av bankens

upplåning, strävar banken efter att diversi-

fiera upplåningen både gällande geogra-

fiska marknader och produkter.

Antalet lantbrukskunder i banken är

18 000, varav 4 800 är aktiva lantbru-

kare och 13 200 är kunder med lant-

bruksanknytning. Andelen av lantbruk-

skunderna i Länsförsäkringar som även

är kunder i banken har ökat från 9,5 pro-

cent till 10,2 procent under 2004. 
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Elektroniskt
Papper

Andelen elektroniskt förmedlade och
pappersbaserade betalningar

1) Internettjänsten
lanserades i decem-
ber 2000, vilket för-
klarar den låga ande-
len elektroniskt för-
medlade betalningar.



Upplåning och emitterade värdepapper

ökade med 86 procent till 19,1 (10,3) mil-

jarder kronor.

Upplåningsprogram

Under våren etablerades ett Euro Medium

Term Note-program (EMTN) som är note-

rat på Luxemburgbörsen och med engelsk

lag. Ramen på programmet är 1,5 miljarder

Euro. Under EMTN-programmet kan emis-

sioner ske med löptider från en månad i

olika valutor. 

Det inhemska MTN-programmet eta-

blerades i december 2002. Ramen uppgår

till 15 miljarder kronor. Programmet är

noterat på Stockholmsbörsen och tillåter

emissioner både i Euro och kronor. Emis-

sioner under detta program kan ha en löptid

på mellan 1 och 15 år.

Förutom de båda Medium Term Note-

programmen har banken ett certifikatpro-

gram på den inhemska marknaden. Certifi-

katprogrammet sattes upp i juli 2002 med

en ram på 4 miljarder kronor. Ramen upp-

går nu till 15 miljarder kronor. Emissioner

under programmet kan ske med löptider

från en dag till ett år.

Både den inhemska och internationella

marknaden har varit mycket positiv till

emissioner med krympande kreditspreadar

över hela avkastningskurvan. I kombination

med den förbättrade ratingen har detta lett

till att Länsförsäkringar Bank under året

väsentligt har reducerat upplåningskostna-

den på kapitalmarknaden.

Rating

I maj 2004 uppgraderades Länsförsäkringar

Banks ratingbetyg till A-/A-2 från tidigare

BBB+ (stable) från Standard & Poor’s. De

motiverade uppgraderingen bland annat

med att banken genomfört utvecklingen

från en nischbank till en fullsortimentsbank

och att de tillväxt- och lönsamhetsmål som

banken satt upp hade uppnåtts. Dessutom

pekade Standard & Poor’s på att tillgångs-

massans kvalitet bibehållits, trots en kraftig

utlåningsexpansion.

I maj 2004 erhöll Länsförsäkringar

Bank även en rating av Moody’s, A3/P-2.

Moodys motivering var bland annat ban-

kens strategiska roll inom Länsförsäk-

ringar och bankens stora expansionspoten-

tial som finns inom Länsförsäkringars

stora kundbas. Bankens låga riskprofil och

kapitaltäckning som ligger på en betryg-

gande nivå var ytterligare faktorer till

ratingen.

Standard & Poor’s uppgradering  till en

rating på A-skalan kombinerat med en

rating från Moody’s på motsvarande nivå

möjliggör en väsentligt vidgad investerar-

bas, både på den svenska marknaden och på

Euro-marknaden.
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UPPLÅNING

Ram Utnyttjat 2004-12-31

Certifikat 15 miljarder kronor 3 miljarder kronor

MTN (Medium Term Note) 15 miljarder kronor 10 miljarder kronor

EMTN (Euro Medium Term Note) 1,5 miljarder Euro 500 miljoner Euro

>2 år
18%

Rörligt, 3 mån
66%

2 år
9%

1 år
7%

Räntebindningstider på nyutlåning 
(bottenlån)

Fritidshus och övrigt
3%

Villa
85%

Bostadsrätt
12%

Produktfördelning
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Från och med 1 januari 2004 är Länsför-

säkringar Fondförvaltning AB ett dotter-

bolag inom bankkoncernen. Länsförsäk-

ringar Fondförvaltning förvaltar 40 (32)

miljarder kronor i 34 (36) värdepappers-

fonder med olika placeringsinriktning.

Länsförsäkringars fonder marknadsförs

av de lokala länsförsäkringsbolagen och

försäkringsmäklare, dels som direkt-

fondsparande och dels via olika fondför-

säkringsprodukter. Länsförsäkringars

fonder kan även anslutas till premie-,

avtals- och tjänstepension. 

Av Länsförsäkringars 34 fonder läm-

nade 31 fonder en positiv avkastning

2004. Räntefonderna har gynnats av fal-

lande marknadsräntor under 2004 och

den fond som uppnått bäst avkastning är

Fastighetsfonden som avkastade 48,7

procent. Fonden har fått utmärkelse som

bästa fond i sin kategori. 

ABN AMRO sköter på uppdrag av

Länsförsäkringar Fondförvaltning den

löpande förvaltningen av fonderna. Fler-

talet fonder har under 2004 inte klarat att

överträffa sina jämförelseindex. Från och

med 1 februari 2005 sköter Goldman

Sachs Asset Management International

förvaltningen av Länsförsäkringars två

Europafonder. 

Rörelseresultatet uppgick till 46 (21)

Mkr. Det förbättrade resultatet är främst

följden av en ökad förvaltningsvolym.

Ökningen av förvaltningsvolymen beror

till 67 procent på nettoförsäljning och 33

procent på värdetillväxt.

Länsförsäkringar Fondförvaltning

bibehåller sin position som Sveriges

femte största fondbolag med en mark-

nadsandel på 4,0 ( 3,9) procent . 

Mkr 2004 2003

Förvaltad volym 40 114 34 210

Nettoinflöde 3 934 3 922

Rörelseresultat 46 21

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB



Medarbetare
Nya kompetenskrav och fokus 
på ledarförsörjning 

Ett breddat varumärke, förändrade regel-

verk och rutiner, anpassning till nya tek-

niska verktyg och förändrad arbetsfördel-

ning mellan länsförsäkringsbolagen och

Länsförsäkringar AB har ställt krav på

kompetensväxling och kompetensutveck-

ling. Befattningar har förändrats, vissa

befattningar har mer eller mindre försvun-

nit och nya befattningar har uppstått. 

För att lyckas med detta kompetenslyft

har en gemensam målbild tagits fram kring

vilka yrkeskategorier Länsförsäkringar ska

ha och vilka kompetenskrav som ska gälla

för olika kategorier. Arbetet har utgått från

perspektiven Företag, Privat och Lantbruk

och omfattar sakförsäkrings-, livförsäk-

rings-, fond- och bankområdet. 

Fastställda kravprofiler, kompetensinven-

tering och behovsanalys utifrån affärsbehov

ligger till grund för den kompetensutveck-

ling som erbjuds från Utbildningscentrum

inom Länsförsäkringar AB. Bland annat har

nya diplomutbildningar för livförsäkrings-

och bankområdet tagits fram.

Ledarförsörjning – ett strategiskt
område för Länsförsäkringar

Ledarförsörjning är ett strategiskt område

för de 24 länsförsäkringsbolagen och för

Länsförsäkringar AB.

•  Länsförsäkringar har genom sin struktur

med lokala och självständiga bolag av

olika storlek och marknadssituation en

unik möjlighet att erbjuda kompetenta

medarbetare en intressant utveckling.

•  Länsförsäkringar står inför ett genera-

tionsskifte på grund av medarbetarnas

genomsnittsålder. 

•  Genom att fler medarbetare får erfarenhet

av att arbeta i olika länsförsäkringsbolag

sker lärande och kompetensöverföring

mellan länsförsäkringsbolagen, vilket

också stödjer och utvecklar kulturen.
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Ett gemensamt utvecklingsområde har under 2004 varit strategisk

kompetensutveckling. Kompetent och engagerad personal är en förut-

sättning för att kunna förverkliga de strategiska målen. Att ständigt

höja och utveckla medarbetarnas kompetens är också en viktig strävan

i att bli betraktad som en attraktiv arbetsgivare. 



En gemensam modell för ledarförsörjning

har tagits fram som i förväg kartlägger,

identifierar och planerar för utveckling av

duktiga medarbetare. Målsättningen är att

utnyttja hela länsförsäkringsgruppen som

en gemensam arbetsmarknad för att bereda

plats och odla framtida ledarämnen. Ett

arbete kring hur länsförsäkringsgruppen

ska öka jämställdheten mellan kvinnor och

män i ledningsstrukturen har också drivits

under året. Detta är ett långsiktigt arbete

som kommer att vara i fokus under de när-

maste 3–5 åren. 

Hälsa och arbetsmiljö

Hälsan på arbetsplatsen har under de senaste

åren varit ett viktigt fokusområde inom

länsförsäkringsgruppen. Att regelbundet

undersöka, genomföra och följa upp hälso-

och arbetsmiljöarbetet är nu väl integrerat i

både verksamheten och i ledarskapet.  

Fortsatt bra placering 
i mätningar om arbetsgivareimage 

Länsförsäkringar hamnar i år på tredje plats

i finansbranschen och behåller förstaplat-

sen i försäkringsbranschen enligt en under-

sökning som genomförts av Image Survey

International. Beslutsfattare i 335 företag

som har fler än 50 anställda har svarat på

undersökningen. Enligt dessa personer är

länsförsäkringsgruppen en känd och

omtyckt bolagsgrupp i finansbranschen,

vilket också stämmer väl överens med vad

medarbetarna själva anser om sin arbetsgi-

vare. 

Bäst i branschen 
när studenter tycker till 

Länsförsäkringar behåller sin position som

den mest attraktiva arbetsgivaren inom för-

säkringsbranschen, visar Universum Com-

munications årliga undersökning bland stu-

denter, FöretagsBarometerns idealranking,

som gjorts på 34 universitet och högskolor i

Sverige. Bland civilekonomer hamnar

Länsförsäkringar även i år högst i försäk-

ringsbranschen. Satsning på traineepro-

gram och ett aktivt deltagande vid arbets-

marknadsdagar och studentaktiviteter har

bidragit till det goda resultatet.

Trainee

Länsförsäkringar genomförde sitt första

traineeprogram 2001. En andra omgång

genomfördes under tiden september 2003

till september 2004.  En ny rekryteringsom-

gång av traineer är planerad att starta under

hösten 2005 med programstart i januari

2006.
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De viktigaste 
egenskaperna

•  Erbjuder intressanta arbets-
uppgifter 

•  Tar hand om sin personal 

•  Företaget utvecklas

•  Har produkter/tjänster som
respondenten skulle vilja 

arbeta med

Länsförsäkringars 
största styrkor

•  Välrenommerat företag 
inom sin bransch

•  Är en arbetsgivare med 
solid ekonomi

•  Erbjuder möjlighet till karriär-
utveckling inom företaget 

•  Är en bra referens till 
framtida karriär

Länsförsäkringars största 
konkurrensfördel

•  Välrenommerat företag inom 
sin bransch 

•  Tar hand om sin personal

•  Erbjuder möjlighet till karriär-
utveckling inom företaget



Medarbetare

Vid årsskiftet 2004/2005 hade länsförsäk-

ringsgruppen totalt 5 500 medarbetare.

Detta är en minskning sedan året innan med

drygt 100 medarbetare. Antalet personal-

minskningar har i stort sett skett i det

gemensamt ägda Länsförsäkringar AB,

men även i begränsad omfattning inom liv-

försäkringsverksamhetens försäljningsor-

ganisation i olika länsförsäkringsbolag.  

Antal nya tjänster i de 24 länsförsäk-

ringsbolagen beräknas till 110 under 2005.

Under 2004 har bland annat nya vd:ar

rekryterats till fyra länsförsäkringsbolag,

två av dessa var tidigare anställda inom

länsförsäkringsgruppen.

En jämförelse med andra företag i bran-

schen visar att Länsförsäkringar har en hög

åldersstruktur och en stor grupp av 40-talis-

ter som närmar sig pensionsåldern. Hand-

lingsprogram kommer att tas fram för att

möta denna förändring. 

Medarbetarstatistik
Antal tillsvidareanställda 
per den 31 december 2004 2003

24 länsförsäkringsbolag
– män 1 843 1 841
– kvinnor 1 989 1 992

Länsförsäkringar AB
– män 664 724
– kvinnor 897 950

Mäklarservice
– män 40 43
– kvinnor 71 66

Totalt antal tillsvidareanställda 5 504 5 616

Totalt tillsvidareanställda 
som slutat under året 373 357

Totalt nya tillsvidareanställda 204 308

Framtida rekryteringsbehov 
inom de 24 länsförsäkringsbolagen 110 120

Åldersintervall 2004 2003
Alla med- Alla med-

Chefer arbetare arbetare

0–30 år 14 554 606

31–40 år 152 1 614 1 662

41–50 år 235 1 525 1 572

51–60 år 188 1 588 1 599

61 år– 19 219 223

Medelålder, kvinnor 47 44 44

Medelålder, män 47 45 45

Sjukfrånvaro, % 2004

Total sjukfrånvaro som en andel av 
ordinarie arbetstid 4,3

Andel av den totala sjukfrånvaron som 
avser sammanhängande sjukfrånvaro 
på 60 dagar eller mer 59,5

Sjukfrånvaro fördelad efter kön

Män 2,9

Kvinnor 5,7

Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori

29 år eller yngre 2,7

30–49 år 3,9

50 år eller äldre 5,3

Förtroendeposter
2004 2003

Kvinnor Män Kvinnor Män

Vd 4 32 6 28

Lednings-
grupper 80 213 69 191

Styrelse-
ledamöter 99 256 92 274

Fullmäktige-
församling 294 1 071 302 1 183

Ledningsgrupp: inklusive fackliga representanter
Styrelsen: ordinarie ledamöter inklusive fackliga
representanter
Fullmäktige: ordinarie ledamöter
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Förbättrad service genom 
internationellt samarbete 

LÄNSFÖRSÄKRINGSBOLAGENS kunder,

såväl privatpersoner som företag, blir allt

mer aktiva utomlands. Studier, arbete och

fritid tillbringas allt oftare i andra länder.

Både stora och små företag arbetar utanför

Sveriges gränser. Likaväl som det är en

självklarhet att ett länsförsäkringsbolag ska

kunna ge bra försäkringsskydd, skadeser-

vice och råd i hela Sverige, ska kunden

kunna få bra service även i andra länder. 

Med ett ökat resande måste också skade-

servicen vara utbyggd för att kunna ge snabb

hjälp till resenärer och fordon som kommer

till skada i andra länder. För akuta skador

krävs särskilda resurser. Länsförsäkringar är

sedan 2003 också en av de större ägarna av

SOS International, med en andel av 12 pro-

cent. Förmågan att ge service till skadedrab-

bade kunder i utlandet bevisades trots ytterst

hårda prov i samband med den tragiska

tsunami-katastrofen 26 december 2004.

Erfarenhetsutbyte

Länsförsäkringar är stora aktörer inom

såväl skadeförsäkring, livförsäkring som

bank på en nationell marknad som blir allt

mer koncentrerad. För att leda utvecklingen

behöver därför Länsförsäkringar studera

influenser och innovationer från andra

marknader. Speciellt inom hälsoförsäkring

och andra traditionella områden för sam-

hällets skydd sker en förändring i hela

Europa. Det ger en ökad möjlighet också

för privata försäkringsbolag och en ökad

tydlighet för kunderna, så att de kan vär-

dera sitt behov av försäkringar som kom-

pletterar samhällets skydd. På detta område

har ett antal europeiska bolag kommit långt

och Länsförsäkringar kan förkorta utveck-

lingstiden för sådana produkter genom att

lära av deras erfarenheter. 

Omfattande samarbete genom
EurAPCo

Det mest omfattande försäkringssamarbetet

äger rum inom bolaget EurAPCo (Euro-

pean Alliance Partners Company). Det bil-

dades hösten 2000 för att fokusera på ut-

vecklingsfrågor som kan stärka deltagarna i

deras utveckling på respektive hemma-

marknad. Delägare är  Eureko, Friends Pro-

vident, Länsförsäkringar, Covea/MAAF-

MMA, Gothaer och Swiss Mobiliar. 

Länsförsäkringar är också medlemmar i

ett nordiskt samarbete – Nordic Alliance.

Samarbetet mellan Gjensidige Forsikring,

Länsförsäkringar och Tapiola – där  även
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Genom internationellt samarbete kan Länsförsäkringar utveckla både

sina produkter och sin service för att ännu bättre kunna möta kunder-

nas behov.

Länsförsäkringsbolagen tar hjälp av varandra och det gemensamt

ägda Länsförsäkringar AB för att utveckla erbjudandet till kunderna

och ge lokal service över hela Sverige. På samma sätt har Länsförsäk-

ringar internationella samarbeten för att följa utvecklingen och ge

svenska kunder service i utlandet.



bankfrågor ingår – har pågått sedan början

av 1990-talet och bygger på ett nära erfa-

renhetsutbyte mellan ömsesidiga försäk-

ringsbolag. 

Enklare skadereglering vid 
trafikskada utomlands

Genom EUs så kallade Fjärde motordirek-

tiv ställs krav på alla motorförsäkrare inom

EU/EES samt Schweiz att skydda kunder-

nas intressen. En person som till exempel

blir påkörd och skadad i ett annat EU/EES-

land har nu möjlighet att resa hem och få

sin skada reglerad i hemlandet på sitt eget

språk via en representant för det utländska

försäkringsbolaget. Representanten regle-

rar skadan för det utländska försäkringsbo-

lagets räkning enligt de ersättningsregler

som gäller i skadelandet. Den skadelidande

personen slipper att själv kommunicera

direkt med ett utländskt försäkringsbolag

på ett främmande språk. Motsvarande reg-

ler gäller för medborgare från andra länder

inom EES-området som skadats under en

vistelse i Sverige.

Genom ett väl fungerande nätverk av

samarbetande försäkringsbolag kan länsför-

säkringsbolagen ge sina kunder en mycket

god service om de råkar ut för en skada

utomlands. 

Försäkring av företag utomlands

Försäkring av ett företags verksamhet utan-

för Sverige följer oftast andra regler än de

svenska. Generellt kan sägas att de paket-

försäkringar som är vanliga i Sverige för

företagskunder inte ser ut på samma sätt

utomlands. Det kräver hög kompetens att

”sy ihop” en skräddarsydd lösning som

motsvarar den svenska försäkringen. 

Länsförsäkringar har, främst genom det

internationella nätverket INI (International

Network of Insurance), möjlighet att arran-

gera lokala sakförsäkringar i stort sett i hela

världen så att kunderna får ett likvärdigt

skydd som det man har i Sverige. 

Genom samarbetet inom EurAPCo kan

Länsförsäkringar också hjälpa sina före-

tagskunder när de har anställda som ska

arbeta utomlands längre eller kortare tid. 
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Antalet kunder som semestrar utomlands

såväl med bil som på charterresor ökar

ständigt. Ofta är hemförsäkringens rese-

skydd till stor hjälp vid inträffade skador

och/eller olycksfall. Ett av Länsförsäkring-

ars bästa sätt att bistå kunder som råkar ut

för olyckshändelser utomlands är att eta-

blera kontakt mellan kunden och assistans-

företaget  SOS International i Köpenhamn. 

Via avtal med olika leverantörer i hela

världen ser SOS Internationals larmopera-

törer till att ta kontakt med bärgningsföre-

tag och verkstäder för att förhandla om

reparation av fordon. Vid sjukdomsfall har

SOS International motsvarande kontakter

med läkare och sjukhus för att på bästa sätt

hjälpa kunden på plats i ett främmande

land. Samtidigt har handläggaren på SOS

International en kontinuerlig kontakt med

försäkringsbolaget för att informera om

vilka åtgärder som vidtas. 

Vid dödsfall utomlands har SOS Inter-

national till uppgift att få den avlidne hem-

transporterad. Därför tar SOS International

nödvändig kontakt med lokal begravnings-

entreprenör och lokal beskickning. SOS

International ansvarar också för att den

avlidne transporteras hem till Sverige samt

att väntande begravningsentreprenörer

finns på flygplatsen i Sverige för vidare

transport till hemortskyrkan. 

Handläggarna på SOS International

behärskar i stort sett alla främmande språk.

SOS International har i hård konkurrens

med andra larmcentraler i världen för andra

gången på tre år utsetts till "Assistance/

claims handler of the year".

Så tar Länsförsäkringar hand om kunder som reser utomlands



Länsförsäkringar Norrbotten
VD

Kjell Lindfors 

STYRELSEORDFÖRANDE

Lars Karbin

ANTAL INVÅNARE

253 000

ANTAL FÖRETAG

23 800

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 144 143

Balansomslutning, Mkr 1 690 1 390

Konsolideringsgrad, % 203 253

Medelantal anställda 135 135

Bank

Inlåning, Mkr 704 660

Utlåning, Mkr 1 204 887

Förmedlad utlåning, Mkr 115 143

Antal kunder 12 900 11 900

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 109 77

Bruttoförsäljning, Mkr 54 17

Antal kunder 2 900 2 500

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 254 276

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 677 2 768

Antal kunder 25 400 25 300

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 535 367

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 62 31

Återbäring och rabatter, Mkr –27 –25

Totalkostnadsprocent 
efter avgiven återförsäkring, % 89 94

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 10 13

Antal kunder 93 600 92 500

Länsförsäkringar Västerbotten
VD

Rutger Arnesson

STYRELSEORDFÖRANDE

Conny Sandström

ANTAL INVÅNARE

257 000

ANTAL FÖRETAG

28 100
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NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 59 24

Balansomslutning, Mkr 527 425

Konsolideringsgrad, % 97 91

Medelantal anställda 55 60

Bank

Inlåning, Mkr 134 124

Utlåning, Mkr 458 316

Förmedlad utlåning, Mkr 82 113

Antal kunder 5 100 4 900

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 24 26

Bruttoförsäljning, Mkr 8 3

Antal kunder 800 800

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 99 98

Totalt försäkringskapital, Mkr 1 290 1 409

Antal kunder 13 900 14 000

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 269 203

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 39 21

Totalkostnadsprocent
efter avgiven återförsäkring, % 77 86

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 8 5

Antal kunder 46 200 47 000



NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 77 57

Balansomslutning, Mkr 920 729

Konsolideringsgrad, % 164 197

Medelantal anställda 84 87

Bank

Inlåning, Mkr 343 307

Utlåning, Mkr 940 691

Förmedlad utlåning, Mkr 123 169

Antal kunder 7 500 6 900

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 29 24

Bruttoförsäljning, Mkr 11 5

Antal kunder 1 300 1 200

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 108 103

Totalt försäkringskapital, Mkr 1 318 1 384

Antal kunder 13 200 13 000

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 366 255

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 35 22

Totalkostnadsprocent  
efter avgiven återförsäkring, % 92 95

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 10 10

Antal kunder 56 000 55 600

Länsförsäkringar Jämtland
VD

Sören Westin 

STYRELSEORDFÖRANDE

Arne Norrmann 

ANTAL INVÅNARE

127 000

ANTAL FÖRETAG

18 900

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 37 17

Balansomslutning, Mkr 838 702

Konsolideringsgrad, % 108 134

Medelantal anställda 100 98

Bank

Inlåning, Mkr 384 349

Utlåning, Mkr 398 283

Förmedlad utlåning, Mkr 54 69

Antal kunder 7 700 7 200

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 60 58

Bruttoförsäljning, Mkr 12 13

Antal kunder 23 600 26 400

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 178 170

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 358 2 485

Antal kunder 20 500 20 400

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 463 340

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 3 3

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 102 105

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 9 10

Antal kunder 66 000 66 200

Länsförsäkringar Västernorrland
VD

Leif Johanson

STYRELSEORDFÖRANDE

Anders Källström

ANTAL INVÅNARE

244 000

ANTAL FÖRETAG

23 600
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NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 119 33

Balansomslutning, Mkr 815 627

Konsolideringsgrad, % 103 101

Medelantal anställda 109 105

Bank

Inlåning, Mkr 423 375

Utlåning, Mkr 784 545

Förmedlad utlåning, Mkr 48 62

Antal kunder 8 500 7 700

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 50 42

Bruttoförsäljning, Mkr 16 6

Antal kunder 1 600 1 600

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 203 181

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 171 2 249

Antal kunder 23 700 23 800

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 404 283

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 73 16

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 80 96

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 10 6

Antal kunder 73 900 73 900

Länsförsäkringar Gävleborg
VD

Birger Lövgren 

STYRELSEORDFÖRANDE

Kjell Stafström

ANTAL INVÅNARE

277 000

ANTAL FÖRETAG

25 500

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 293 207

Balansomslutning, Mkr 3 391 2 847

Konsolideringsgrad, % 219 290

Medelantal anställda 205 204

Bank

Inlåning, Mkr 814 760

Utlåning, Mkr 1 995 1 419

Förmedlad utlåning, Mkr 170 213

Antal kunder 17 400 15 800

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 99 86

Bruttoförsäljning, Mkr 23 15

Antal kunder 4 500 4 200

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 324 287

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 414 3 495

Antal kunder 32 300 31 400

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 1 050 728

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 87 –26

Återbäring och rabatter, Mkr –34 –30

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 92 109

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 9 12

Antal kunder 141 600 142 200

Dalarnas Försäkringsbolag
VD

Anders Stigers

STYRELSEORDFÖRANDE

Bengt Gabrils

ANTAL INVÅNARE

276 000

ANTAL FÖRETAG

31 200
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NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 95 40

Balansomslutning, Mkr 1 065 849

Konsolideringsgrad, % 99 108

Medelantal anställda 88 86

Bank

Inlåning, Mkr 256 242

Utlåning, Mkr 414 331

Förmedlad utlåning, Mkr 48 65

Antal kunder 5 700 5 600

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 46 43

Bruttoförsäljning, Mkr 6 5

Antal kunder 1 200 1 200

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 145 151

Totalt försäkringskapital, Mkr 1 867 1 959

Antal kunder 19 700 19 700

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 500 364

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 61 27

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 87 95

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 5 4

Antal kunder 75 100 75 900

Länsförsäkringar Värmland
VD

Ulf W Eriksson

STYRELSEORDFÖRANDE

Patrik Sandin

ANTAL INVÅNARE

274 000

ANTAL FÖRETAG

28 100

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 141 64

Balansomslutning, Mkr 1 539 1 236

Konsolideringsgrad, % 135 162

Medelantal anställda 154 153

Bank

Inlåning, Mkr 752 697

Utlåning, Mkr 1 523 1 056

Förmedlad utlåning, Mkr 322 407

Antal kunder 12 800 12 100

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 110 97

Bruttoförsäljning, Mkr 34 22

Antal kunder 4 400 4 200

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 301 300

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 832 3 982

Antal kunder 33 300 33 200

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 628 445

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 50 1

Återbäring och rabatter, Mkr –15 –

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 94 106

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 10 10

Antal kunder 93 700 94 100

Länsförsäkringar Uppsala
VD

Ann-Christin Norrström

STYRELSEORDFÖRANDE

Björn Sundell

ANTAL INVÅNARE

303 000

ANTAL FÖRETAG

26 100
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NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 204 65

Balansomslutning, Mkr 1 892 1 497

Konsolideringsgrad, % 138 163

Medelantal anställda 214 218

Bank

Inlåning, Mkr 732 679

Utlåning, Mkr 1 604 1 136

Förmedlad utlåning, Mkr 242 289

Antal kunder 14 500 13 500

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 138 118

Bruttoförsäljning, Mkr 33 19

Antal kunder 3 100 2 900

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 409 502

Totalt försäkringskapital, Mkr 4 491 4 804

Antal kunder 37 600 36 800

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 817 572

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 117 –6

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 85 105

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 7 8

Antal kunder 126 600 115 600

Länsförsäkringar Bergslagen
VD

Jan Karlsson

STYRELSEORDFÖRANDE

Frans-Henrik Schartau

ANTAL INVÅNARE

535 000

ANTAL FÖRETAG

40 500

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 406 112

Balansomslutning, Mkr 3 397 2 630

Konsolideringsgrad, % 65 51

Medelantal anställda 459 497

Bank

Inlåning, Mkr 3 622 3 708

Utlåning, Mkr 4 704 3 172

Förmedlad utlåning, Mkr 801 1 021

Antal kunder 58 000 60 000

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 568 499

Bruttoförsäljning, Mkr 123 61

Antal kunder 10 800 10 900

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 2 174 1 993

Totalt försäkringskapital, Mkr 31 663 32 009

Antal kunder 144 600 143 100

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 1 883 1 577

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 254 45

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 89 103

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 9 9

Antal kunder 232 900 243 600

Länsförsäkringar Stockholm
VD

Örian Söderberg (tf)

STYRELSEORDFÖRANDE

Bengt Ljungqvist

ANTAL INVÅNARE

1 873 000

ANTAL FÖRETAG

201 200
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NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 119 91

Balansomslutning, Mkr 1 266 970

Konsolideringsgrad, % 143 161

Medelantal anställda 107 109

Bank

Inlåning, Mkr 445 416

Utlåning, Mkr 1 252 906

Förmedlad utlåning, Mkr 94 121

Antal kunder 9 300 8 600

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 60 53

Bruttoförsäljning, Mkr 14 11

Antal kunder 2 000 1 900

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 180 165

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 099 2 178

Antal kunder 20 300 20 200

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 506 376

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 43 35

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 92 94

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 9 10

Antal kunder 74 100 75 200

Länsförsäkringar Södermanland
VD

Anna-Greta Lundh 

STYRELSEORDFÖRANDE

Axel von Stockenström

ANTAL INVÅNARE

261 000

ANTAL FÖRETAG

19 400

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 181 148

Balansomslutning, Mkr 2 336 1 868

Konsolideringsgrad, % 103 116

Medelantal anställda 265 259

Bank

Inlåning, Mkr 1 084 1 016

Utlåning, Mkr 1 734 1 195

Förmedlad utlåning, Mkr 247 293

Antal kunder 20 200 19 600

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 252 295

Bruttoförsäljning, Mkr 107 54

Antal kunder 6 900 6 700

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 899 836

Totalt försäkringskapital, Mkr 11 498 11 719

Antal kunder 59 100 58 300

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 1 119 813

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 88 56

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 93 95

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 8 10

Antal kunder 170 700 170 400

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
VD

Ingemar Larsson

STYRELSEORDFÖRANDE

Bengt Wolffram

ANTAL INVÅNARE

816 000

ANTAL FÖRETAG

73 400
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NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 111 70

Balansomslutning, Mkr 1 257 979

Konsolideringsgrad, % 118 133

Medelantal anställda 118 114

Bank

Inlåning, Mkr 508 436

Utlåning, Mkr 836 564

Förmedlad utlåning, Mkr 73 100

Antal kunder 10 100 9 500

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 150 128

Bruttoförsäljning, Mkr 41 24

Antal kunder 19 800 20 200

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 173 163

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 780 2 988

Antal kunder 23 200 23 000

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 543 400

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 44 0

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 92 103

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 9 12

Antal kunder 79 000 79 500

Länsförsäkringar Skaraborg
VD

Carl Henrik Ohlsson 

STYRELSEORDFÖRANDE

Hans Jonsson

ANTAL INVÅNARE

272 000

ANTAL FÖRETAG

26 400

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 310 160

Balansomslutning, Mkr 3 249 2 562

Konsolideringsgrad, % 207 252

Medelantal anställda 273 268

Bank

Inlåning, Mkr 1 690 1 489

Utlåning, Mkr 1 938 1 145

Förmedlad utlåning, Mkr 209 282

Antal kunder 30 900 31 200

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 132 100

Bruttoförsäljning, Mkr 44 22

Antal kunder 4 900 4 400

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 503 520

Totalt försäkringskapital, Mkr 4 273 4 367

Antal kunder 44 900 44 500

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 1 066 759

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 121 –5

Återbäring och rabatter, Mkr –35 –41

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 87 104

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 10 11

Antal kunder 163 100 161 900

Östgöta Brandstodsbolag
VD

Anders Östryd

STYRELSEORDFÖRANDE

Sten Eklöf

ANTAL INVÅNARE

416 000

ANTAL FÖRETAG

31 900
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NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 241 102

Balansomslutning, Mkr 2 548 2 043

Konsolideringsgrad, % 177 213

Medelantal anställda 204 211

Bank

Inlåning, Mkr 1 292 1 086

Utlåning, Mkr 2 029 1 566

Förmedlad utlåning, Mkr 291 426

Antal kunder 20 200 19 700

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 155 140

Bruttoförsäljning, Mkr 24 18

Antal kunder 45 000 45 700

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 314 304

Totalt försäkringskapital, Mkr 4 279 4 473

Antal kunder 38 200 37 800

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 985 715

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 117 29

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 87 98

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 7 6

Antal kunder 140 400 142 000

Länsförsäkringar Älvsborg
VD

Sten Lundqvist

STYRELSEORDFÖRANDE

Fredrik Waern 

ANTAL INVÅNARE

451 000

ANTAL FÖRETAG

42 400

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 59 51

Balansomslutning, Mkr 588 486

Konsolideringsgrad, % 248 309

Medelantal anställda 35 34

Bank

Inlåning, Mkr 196 208

Utlåning, Mkr 643 479

Förmedlad utlåning, Mkr 109 135

Antal kunder 4 500 4 200

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 14 12

Bruttoförsäljning, Mkr 4 3

Antal kunder 900 800

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 47 32

Totalt försäkringskapital, Mkr 418 411

Antal kunder 6 100 5 800

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 166 115

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 19 7

Återbäring och rabatter, Mkr –7 –

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 88 97

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 8 13

Antal kunder 25 800 25 500

Länsförsäkringar Gotland
VD

Peter Lindvall

STYRELSEORDFÖRANDE

Gösta af Petersens

ANTAL INVÅNARE

58 000

ANTAL FÖRETAG

6 800
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NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 183 134

Balansomslutning, Mkr 1 946 1 502

Konsolideringsgrad, % 128 149

Medelantal anställda 158 155

Bank
Inlåning, Mkr 780 674

Utlåning, Mkr 1 252 803

Förmedlad utlåning, Mkr 148 196

Medelantal kunder 13 200 11 800

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 88 68

Bruttoförsäljning, Mkr 32 14

Antal kunder 3 000 2 700

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 309 302

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 848 4 058

Antal kunder 31 700 31 100

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 794 576

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 81 20

Återbäring och rabatter, Mkr –45 –

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 90 99

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 10 14

Antal kunder 113 000 114 200

Länsförsäkringar Jönköping
VD

Johan Svedberg

STYRELSEORDFÖRANDE

Evert Svensson

ANTAL INVÅNARE

312 000

ANTAL FÖRETAG

31 000

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 132 118

Balansomslutning, Mkr 1 549 1 215

Konsolideringsgrad, % 171 215

Medelantal anställda 132 129

Bank

Inlåning, Mkr 878 768

Utlåning, Mkr 2 351 1 678

Förmedlad utlåning, Mkr 156 219

Antal kunder 16 400 15 000

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 108 106

Bruttoförsäljning, Mkr 24 35

Antal kunder 26 100 31 100

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 236 229

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 317 3 543

Antal kunder 26 000 25 500

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 555 388

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 64 34

Återbäring och rabatter, Mkr –31 –

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 88 94

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 7 11

Antal kunder 82 100 83 200

Länsförsäkringar Halland
VD

Mats Ericsson

STYRELSEORDFÖRANDE

Johan Lilliehöök

ANTAL INVÅNARE

284 000

ANTAL FÖRETAG

28 100
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NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 87 44

Balansomslutning, Mkr 782 601

Konsolideringsgrad, % 116 125

Medelantal anställda 76 77

Bank

Inlåning, Mkr 348 318

Utlåning, Mkr 462 316

Förmedlad utlåning, Mkr 99 120

Antal kunder 6 100 5 700

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 43 38

Bruttoförsäljning, Mkr 5 4

Antal kunder 2 400 2 400

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 186 189

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 580 2 795

Antal kunder 16 800 16 800

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 375 266

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 35 13

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 92 97

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 12 10

Antal kunder 53 800 54 700

Länsförsäkring Kronoberg
VD

Fredrik Daveby 

STYRELSEORDFÖRANDE

Per-Åke Holgersson

ANTAL INVÅNARE

178 000

ANTAL FÖRETAG

21 300

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 158 98

Balansomslutning, Mkr 1 473 1 236

Konsolideringsgrad, % 185 222

Medelantal anställda 130 132

Bank

Inlåning, Mkr 354 336

Utlåning, Mkr 579 421

Förmedlad utlåning, Mkr 84 104

Antal kunder 7 500 6 900

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 61 49

Bruttoförsäljning, Mkr 24 16

Antal kunder 2 000 1 900

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 219 214

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 779 2 806

Antal kunder 21 800 21 600

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 592 426

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 75 7

Återbäring och rabatter, Mkr –15 –20

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 86 101

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 9 10

Antal kunder 92 600 91 000

Länsförsäkringar Kalmar län
VD

Lars B Danielsson

STYRELSEORDFÖRANDE

Chister Olander

ANTAL INVÅNARE

234 000

ANTAL FÖRETAG

23 500
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NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 59 40

Balansomslutning, Mkr 681 546

Konsolideringsgrad, % 168 204

Medelantal anställda 62 59

Bank

Inlåning, Mkr 272 256

Utlåning, Mkr 563 405

Förmedlad utlåning, Mkr 86 115

Antal kunder 5 600 5 200

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 29 20

Bruttoförsäljning, Mkr 12 5

Antal kunder 1 300 1 200

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 101 98

Totalt försäkringskapital, Mkr 1 412 1 526

Antal kunder 11 300 11 200

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 253 177

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 27 8

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 90 99

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 8 10

Antal kunder 47 100 47 700

Blekinge Länsförsäkringsbolag
VD

Jörgen Svensson 

STYRELSEORDFÖRANDE

Anders Åkesson

ANTAL INVÅNARE

150 000

ANTAL FÖRETAG

12 200

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 56 39

Balansomslutning, Mkr 634 515

Konsolideringsgrad, % 206 256

Medelantal anställda 46 46

Bank

Inlåning, Mkr 187 167

Utlåning, Mkr 228 141

Förmedlad utlåning, Mkr 36 53

Antal kunder 3 200 3 000

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 25 23

Bruttoförsäljning, Mkr 5 4

Antal kunder 900 900

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 68 63

Totalt försäkringskapital, Mkr 1 062 1 129

Antal kunder 8 000 7 900

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 209 146

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 19 2

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 93 102

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 11 11

Antal kunder 32 100 32 100

Länsförsäkringar Göinge
VD

Klas von Celsing

STYRELSEORDFÖRANDE

Ingmar Kristiansson

ANTAL INVÅNARE

78 000

ANTAL FÖRETAG

7 900
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NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 52 31

Balansomslutning, Mkr 614 477

Konsolideringsgrad, % 176 222

Medelantal anställda 52 49

Bank

Inlåning, Mkr 272 255

Utlåning, Mkr 507 340

Förmedlad utlåning, Mkr 78 99

Antal kunder 5 000 4 400

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 34 31

Bruttoförsäljning, Mkr 6 4

Antal kunder 1 100 1 000

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 84 80

Totalt försäkringskapital, Mkr 1 012 1 076

Antal kunder 8 900 8 800

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 233 161

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 19 0

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 92 103

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 9 10

Antal kunder 37 500 37 200

Länsförsäkringar Kristianstad
VD

Conny Famm

STYRELSEORDFÖRANDE

Göran Trobro

ANTAL INVÅNARE

88 000

ANTAL FÖRETAG

7 500

NYCKELTAL 2004 2003

Rörelseresultat före återbäring och rabatter, Mkr 296 201

Balansomslutning, Mkr 3 190 2 609

Konsolideringsgrad, % 96 107

Medelantal anställda, inkl dotterbolag 403 400

Bank

Inlåning, Mkr 882 838

Utlåning, Mkr 3 016 2 372

Förmedlad utlåning, Mkr 330 394

Antal kunder 21 700 21 300

Fonder

Marknadsvärde, Mkr 225 213

Bruttoförsäljning, Mkr 71 140

Antal kunder 5 800 5 700

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 841 816

Totalt försäkringskapital, Mkr 12 586 13 310

Antal kunder 80 500 80 000

Sakförsäkring

Premieinkomst, Mkr 1 625 1 163

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen, Mkr 156 62

Totalkostnadsprocent   
efter avgiven återförsäkring, % 92 98

Totalavkastning kapitalförvaltning, % 9 11

Antal kunder 246 000 244 500

Länsförsäkringar Skåne
VD

Jan Fock

STYRELSEORDFÖRANDE

Gunnar Kinch

ANTAL INVÅNARE

998 000

ANTAL FÖRETAG

90 400
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Länsförsäkringar AB
Starka finanser och service

LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB är en av Sveri-

ges största finansiella koncerner. Länsför-

säkringsbolagens övergripande avsikt med

verksamheten i Länsförsäkringar AB är att i

vid mening dra nytta av skalfördelar där

sådana finns. Länsförsäkringar AB verkar i

enlighet med länsförsäkringsidén och läns-

försäkringsbolagens affärsmodell och ska

stärka länsförsäkringsbolagens lokala kon-

cept genom att

•  driva länsförsäkringsgruppens gemen-

samma strategiska utvecklingsverksamhet

•  ge länsförsäkringsbolagen service i den

omfattning och på det sätt som dessa öns-

kar

•  förse länsförsäkringsbolagen med pro-

dukter genom att driva affärsverksamhet

under egen koncession/oktroj där så

särskilt beslutas

•  vara företrädare för länsförsäkringsgrup-

pen gentemot omvärlden på nationell och

internationell nivå.

Affärsverksamheten inom Länsförsäk-

ringar AB ska bedrivas i vinstsyfte så att

bolaget kan lämna avkastning till ägarna.

Möjlighet att lämna utdelning till ägarna

finns också. Utvecklings- och serviceverk-

samheten ska bedrivas till självkostnads-

pris.

Länsförsäkringar AB är alltså det nav i

länsförsäkringsgruppen som svarar för de

gemensamma funktionerna service, strate-

gisk utveckling och produktutveckling. En

av de första uppgifterna gällde ett gemen-

samt system för återförsäkring. Det var just

behovet av återförsäkring som drev fram en

konkret affärsmässig samverkan mellan

länsförsäkringsbolagen och man bildade

1936 Landsbygdens Återförsäkrings AB,

som senare har blivit Länsförsäkringar AB.

Idag är återförsäkringsverksamheten fort-

farande av stor strategisk betydelse, den

unika konstruktionen är en konkurrens-

fördel för Länsförsäkringar och utgör ett

viktigt sammanhållande kitt i gruppen.

Några större gemensamma utvecklings-

projekt, som drivits de senaste åren, är stöd

till länsförsäkringsbolagens verksamhets-

utveckling (försäljningsprocessen), utveck-

ling av nytt kunddatabassystem som stöd

för kunddialogen, vidareutveckling av

internetfunktionaliteten, utveckling av

kundkommunikationen genom bland annat

en samlad information kallad Översikten

och genom ett samlat värdebesked för liv-

och pensionsförsäkring samt framtagande

av nytt system för motorförsäkring. 

Länsförsäkringar AB utgör även platt-

form och drivhus för nya affärer. När en

verksamhet har nått tillräcklig volym och

stabilitet kan den flyttas ut till länsförsäk-

ringsbolagen. Olycksfallsförsäkring utgör

ett exempel på denna princip. Av mycket

större dignitet är dock hela motorförsäk-

ringsaffärens utflyttning, vilken har skett i

två steg. Först kaskoförsäkring 1994 och

sedan under 2003 och 2004 trafikförsäk-

ringen.

1996 startades bankverksamheten, med

ett högräntekonto som främsta konkurrens-

vapen i kampen med övriga nischbanker.

64 Länsförsäkringar AB

Samverkan inom länsförsäkringsgruppen sker genom det av länsförsäk-

ringsbolagen gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag.

Den grundläggande uppgiften är att leda och samordna det gemen-

samma strategiska arbetet och utvecklingsarbetet inom länsförsäk-

ringsgruppen och att ge service till länsförsäkringsbolagen. Länsför-

säkringar AB är det starka finansiella nav som gör det möjligt för de

lokala länsförsäkringsbolagen att ge sina kunder ett starkt erbjudande

inom sakförsäkring, livförsäkring och banktjänster.



Banken har sedan i flera steg utvecklats till

att erbjuda ett fullt sortiment av tjänster för

såväl privatpersoner som lantbrukare.

Länsförsäkringar Bank är en av divisio-

nerna, som drivs i form av dotterbolag till

Länsförsäkringar AB. Liksom för alla tjäns-

ter svarar, även när det gäller bankverksam-

heten, det enskilda länsförsäkringsbolaget

för all kundkontakt. Respektive division har

olika roll i värdekedjan, i bankens fall är

oktrojen gemensam liksom finansiering,

internetbank och backoffice.

Det hittills största utvecklingssteget för

Länsförsäkringar är samgåendet med Wasa

1998. Det möjliggjordes inte minst genom

att Länsförsäkringar AB var väl rustat att

vara motor i den process som innebar att 

två banker blev en, två fondbolag blev ett,

Wasas sakförsäkringsverksamhet övertogs

av 24 länsförsäkringsbolag, två livförsäk-

ringsbolag blev ett samt att ett nytt kapital-

förvaltningsbolag bildades.

Syftet med samgåendet var att forma en

slagkraftig finansiell grupp inom livförsäk-

ring, sakförsäkring och bank – Länsförsäk-

ringar Bank & Försäkring. Den framgångs-

rika processen har idag lett till att synergi-

erna har kunnat tas tillvara och kostnaderna

har kunnat sänkas med betydande belopp.

Länsförsäkringsbolagen har via samarbetet

inom och genom Länsförsäkringar AB

också skapat ytterligare fördelar i form av

delade kostnader för bland annat finansför-

valtning, IT, bolagsjuridik, kommunikation,

controlling, compliance och internrevision.

Inte minst har den gemensamma verksam-

heten inom Länsförsäkringar AB utgjort

basen för den framgångsrika och omfat-

tande breddningen och utvecklingen av

varumärket Länsförsäkringar. 

Ägarformer

Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent av

länsförsäkringsbolagen tillsammans med

10 socken- och häradsbolag. Aktieinne-

havet räknas in i länsförsäkringsbolagens

konsolideringskapital och bolagen ställer

samma marknadsmässiga krav på avkast-

ning på dessa aktier som på noterade aktier

och andra placeringstillgångar. Värdetill-

växten har sedan 2000 ökat med 22 procent.

Länsförsäkringsbolagens ägande av Läns-

försäkringar AB, samt inbördes förpliktel-

ser som ägare, hanteras inom ramen för ett

ägarkonsortium, vilket regleras av ett kon-

sortialavtal.

Resultat

Länsförsäkringar AB är ett stabilt och lön-

samt företag. Sedan börsfallet mellan 2000

och 2003 har omfattande åtgärder vidtagits

för att stärka och utveckla koncernens och

dotterbolagens balansräkningar. Kraftiga

insatser för att öka effektiviteten har genom-

förts med målet att inom samtliga områden

ha kostnader som är lägre än jämförbara

företag. 

Länsförsäkringar AB koncernens resul-

tat före skatt uppgick till 781 (750) Mkr.

Resultatet beror framförallt på försäkrings-

rörelsens goda tekniska resultat samt det

fortsatta arbetet med effektiviseringar. 

Länsförsäkringar AB 65

LÄNSFÖRSÄKRINGAR AB-AKTIENS UTVECKLING
Substansvärde 2000 2001 2002 2003 2004

Kronor 910 878 876 966 1 114

Länsförsäkringsbolagen äger aktier i det gemensamma bolaget Länsförsäkringar AB. Det är en av grundbultarna i federationen. Samtidigt ställer länsförsäkringsbolagen samma krav på avkast-
ningen som de gör på noterade aktier och andra placeringstillgångar. Sedan 2000 har värdet ökat med 22 procent.



Rating

Sakförsäkringsrörelsens tekniska resultat

uppgick sammanlagt till 260 (586) Mkr.

Premieintäkten har minskat kraftigt jämfört

med föregående år och uppgick till 3 057

(4 417) Mkr. Minskningen beror på att tra-

fikaffären som tidigare svarat för två tredje-

delar av volymen från och med 2004 teck-

nas av länsförsäkringsbolagen. Den totala

kapitalavkastningen uppgick under 2004

till 1 023 (898) Mkr. Till försäkringsrörel-

sen överfördes 505 (699) Mkr.

Resultatet i Länsförsäkringar Bank blev

2004 127 (65) Mkr, en ökning med 95 pro-

cent. Av resultatet avser 46 Mkr Länsför-

säkringar Fondförvaltning som ingår i

bankkoncernen från år 2004. Länsförsäk-

ringar Liv konsolideras inte i koncernen

eftersom bolaget drivs enligt ömsesidiga

principer. 

Konsolidering

Konsolideringskapitalet ökade under 2004

med 764 Mkr till 7 603 Mkr. Länsförsäk-

ringar AB koncernens konsolideringsgrad

ökade till 389 (147) procent, framförallt

beroende på minskad affärsvolym då trafik-

försäkring numera nytecknas hos länsför-

säkringsbolagen.

NYCKELTAL

(Länsförsäkringar AB koncernen exklusive livförsäkrings-
verksamhet.)
Mkr 2004 2003

Premieintäkt efter 
avgiven återförsäkring 3 057 3 716

Kapitalavkastning överförd 
till finansrörelsen 505 699

Försäkringsersättningar efter 
avgiven återförsäkring –2 625 –3 750

Driftskostnader –675 –885

Skadeförsäkringsrörelsens 
tekniska resultat 260 586

Kapitalavkastning brutto 1 023 898

Resultat före skatt 781 750

För resultaten i Länsförsäkringar ABs dotterbolag som driver
traditionell liv- och fondförsäkring, bank- och fondverksam-
het; se sid 74.
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Rating påverkar såväl Länsförsäkringar AB koncernens kostnader för finansiering på den

internationella kapitalmarknaden som Länsförsäkringar Saks möjlighet att teckna mottagen

återförsäkring. Hög rating ger större möjlighet att teckna mottagen återförsäkring och lägre

finansieringskostnad. Det är varje enskilt juridiskt bolag som erhåller rating och inte Läns-

försäkringar AB koncernen eller länsförsäkringsgruppen som helhet. Ratingen speglar dock

länsförsäkringsgruppens finansiella styrka och goda ekonomiska resultat. Till varje rating

är en prognos knuten. Prognosen anger om den aktuella ratingen är positiv, stabil eller nega-

tiv. Moody’s tilldelade, 5 maj 2004, Länsförsäkringar Bank, för första gången, kreditbetyg

A3, stabil prognos. Standard & Poor’s förbättrade, 19 maj 2004, kreditbetyget för Länsför-

säkringar Bank från BBB+ till A-, stabil prognos.

GÄLLANDE RATING PER FEBRUARI 2005
Bolag Institut Långfristig rating Kortfristig rating

Länsförsäkringar AB Standard & Poor’s A-/Stable –

Länsförsäkringar AB Moody’s A3/Stable –

Länsförsäkringar Bank Standard & Poor’s A-/Stable A-2(K-1)

Länsförsäkringar Bank Moody’s A3/Stable P-2

Länsförsäkringar Sak Standard & Poor’s A/Stable –

Länsförsäkringar Sak Moody’s A2/Stable –

Humlegården Standard & Poor’s A/Stable (K-1)

Agria Djurförsäkring Standard & Poor’s A-pi* –

*pi innebär att ratingen, som saknar prognos, baseras på publik information som till exempel årsredovisningar.
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Kapitalförvaltning
Framgångsrik investeringsprocess lägger grunden

MÅLET FÖR Kapitalförvaltningen är att

skapa en långsiktigt god och konkurrens-

kraftig avkastning, givet förutsättningarna i

de olika uppdragen. En djup och bred kun-

skap om kapitalförvaltning i kombination

med en gedigen kunskap om uppdrags-

givarnas verksamhet samt en genomtänkt

investeringsprocess utgör grunden för en

framgångsrik förvaltning. Processen har

visat sig framgångsrik under de senaste

åren, inte minst genom att Länsförsäkringar

i december 2004 för andra året i rad ut-

nämndes till bästa svenska pensionsförval-

tare av den ledande branschtidskriften

Investment & Pensions Europe (IPE). 

Investeringsprocessen

Fastställande av den långsiktiga förvalt-

ningen av tillgångarna grundas på en balans-

räkningsanalys, vilken beaktar den skuld

bolaget har till försäkringstagarna. I denna

studie identifieras riskerna och osäkerhet-

erna för såväl skulden som tillgångarna samt

deras samvariation över tiden. Studien syftar

till att fastställa en optimal risknivå för till-

gångsportföljen som ger en konkurrenskraf-

tig avkastning samt matchar skulden och

framtida in- och utbetalningar. 

I studien framkommer vilken total risk-

nivå som är lämplig och acceptabel. Nästa

steg blir att fördela denna risk på ett antal

riskkällor för att erhålla en så god avkast-

ning som möjligt till en väl diversifierad

risk. Risk från finansiella placeringar

brukar vanligtvis delas upp i två kompo-

nenter; marknadsrisk och aktiv risk. Det

viktigaste strategiska beslutet för respektive

uppdragsgivares räkning är marknadsrisken

eller den långsiktiga tillgångsfördelningen. 

För att utröna lämplig marknadsrisk

görs kvantitativa och kvalitativa analyser

avseende avkastning, risk och korrelationer

för olika tillgångsslag. Detta resulterar i ett

antal riskkällor med olika egenskaper, men

som tillsammans ger en marknadsavkast-

ning till bred marknadsrisk. Med denna

studie som utgångspunkt fastställs sedan

den långsiktiga strategiska tillgångsfördel-

ningen. Tillgångsfördelningen påverkas

även av legala restriktioner.

När tillgångsfördelningen är bestämd

tar sökandet efter avkastning via aktiv risk

vid, den så kallade förvaltaranalysen. Ana-

lysen av förvaltare används framförallt på

två olika sätt. Det ena avser utvärdering och

upphandling av nya förvaltare och det andra

avser kontroll och uppföljning av utlagda

förvaltningsuppdrag. En förvaltarutvär-

dering sker till övervägande del utifrån kva-

litativa faktorer, som till exempel bedöm-

ning av förvaltningsteam, process och port-

följkonstruktion. Historiska prestationer är

naturligtvis också viktiga och ingår som

stöd till förvaltaranalysen.

Kapitalförvaltningen arbetar kontinuer-

ligt med att allokera, eller fördela, riskerna i

portföljerna så att högsta möjliga avkast-

ning erhålls till begränsat risktagande.

Ansvaret för kapitalförvaltningen

inom Länsförsäkringar finns dels

inom respektive länsförsäkrings-

bolag, dels hos en specialistfunk-

tion i Länsförsäkringar AB. Den

senare, nedan kallad Kapitalför-

valtningen, ansvarar för förvalt-

ningen av cirka 150 miljarder

kronor på uppdrag av Länsförsäk-

ringar AB koncernens liv- och

sakförsäkringsbolag, fondbolag

samt Agria Djurförsäkring och ett

antal mindre koncernbolag.
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Förvaltningen

Länsförsäkringar AB har valt att låta ett

antal externa förvaltare utföra den löpande

förvaltningen av noterade tillgångar samt

fastigheter. Onoterade aktier och hedge-

fonder hanteras internt sedan 1 februari

2005. Av de externa förvaltarna sköter ABN

AMRO förvaltningen av större delen av

aktier och räntebärande värdepapper. För

att konkurrensutsätta ABN AMRO har

ytterligare två förvaltare, T Rowe Price och

ING Investment Management, valts till att

förvalta en mindre del av tillgångarna.

Fastighetsinnehavet förvaltas av fastighets-

bolaget Humlegården.

Kapitalförvaltningen definierar uppdra-

gen till förvaltarna med tydliga risknivåer

och avkastningskrav. Förvaltarnas uppgift är

sedan att skapa bästa möjliga avkastning

givet de ramar och riktlinjer de fått. Detta

sker genom en så kallad aktiv förvaltning,

vilket exempelvis kan innebära att förval-

tarna väljer att ha en sammansättning av

aktier i en portfölj som avviker mot de jäm-

förelseindex som gäller för portföljen.

De utlagda förvaltningsuppdragen

utvärderas löpande av Kapitalförvalt-

ningen. Utvärderingen omfattar en regel-

bunden kvalitativ och kvantitativ analys av

förvaltarna och förvaltningsresultaten. I

arbetet ingår också att kontinuerligt följa

upp och fastställa förändringar så att de

fastlagda ramarna för respektive förvalt-

ningsuppdrag är relevanta och efterlevs.

I utvärderingen ingår kontinuerliga möten

mellan specialister från Kapitalförvalt-

ningen och de som sköter den löpande för-

valtningen. 

ABN AMRO Asset Management

ABN AMRO Asset Management är Länsför-

säkringars huvudförvaltare och sköter den

löpande förvaltningen av större delen av

Länsförsäkringars livförsäkrings- och fond-

kunders sparande. ABN AMRO Asset

Management är en separat del av holländska

ABN AMRO och ansvarar för kapitalför-

valtning åt institutionella placerare, men för-

valtar även kapital för privata placerare.

Kapitalförvaltningen har sin bas i London

och Amsterdam, men har även större kontor

i Atlanta, Chicago, Hong Kong och Singa-

pore. Totalt förvaltad volym uppgår till cirka

160 miljarder Euro. Ytterligare representa-

tion via lokala kontor finns i alla världsdelar. 

T Rowe Price

T Rowe Price är en nordamerikansk aktie-

förvaltare som sköter den löpande förvalt-

ningen av en aktieportfölj åt Länsförsäk-

ringar Liv. Syftet med förvaltningen är

främst att konkurrensutsätta huvudförvalta-

ren ABN AMRO. Huvudförvaltningen är

inriktad på nordamerikanska aktier, även

om bolaget har kompetens inom alla större

tillgångsslag. 

ING Investment Management

ING Investment Management sköter den

löpande förvaltningen av en aktieportfölj åt

Länsförsäkringar Liv. ING Investment

Management ingår i ING Group som är ett

holländskt bolag inriktat på bank, försäk-

ring och kapitalförvaltning. 

Goldman Sachs Asset Management

Från och med februari 2005 förvaltas

Länsförsäkringars två Europafonder av

Goldman Sachs.

Hedge funds
3%

Property, 7%
Listed
shares
42.5%

Unlisted
shares

5%
Interest-bearing
securities 42.5%

Hedge funds
5%

Property, 6.5% Shares
(listed

and
unlisted)

35.0%

Interest-bearing
securities 53.5%

Normalportfölj, livförsäkring
– 31 december 2004

Normalportfölj, sakförsäkring
– 31 december 2004

Totalavkastning 
Förvaltad

volym,
% Mkr

Livförsäkring 6,8 90 918

Sakförsäkring 4,5 17 365

Agria 6,5 1 096
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Länsförsäkringar

bästa svenska 

pensionsförvaltare

Länsförsäkringar utnämndes i

december för andra året i rad till

bästa svenska pensionsförvaltare

av den ledande branschtidskriften

Investment & Pensions Europe

(IPE). Dessutom fick Länsförsäk-

ringar två priser som bästa inve-

sterare i Europa inom tillgångssla-

gen onoterade aktier (private

equity) och hedgefonder. 

Juryns motivering till priset

som bästa svenska pensionsför-

valtare är ”en bra förvaltning som

på ett riskkontrollerat sätt lyckats

öka aktieandelen i Länsförsäk-

ringar Liv från en oönskad under-

vikt till den strategiskt önskvärda

aktieandelen. Detta samtidigt som

solvensen i livbolaget har förbätt-

rats och en konkurrenskraftig

avkastning kunnat bibehållas”.

Motiveringen till priserna för

bästa investerare i Europa inom

tillgångsslagen private equity

respektive hedgefonder är bland

annat att ”Länsförsäkringars

expertis och kunskap på dessa

områden har lett till att en fram-

gångsrik och långsiktigt uthållig

investeringsstrategi har imple-

menterats.”

Policy och ägarfrågor 

SOM STÄLLFÖRETRÄDARE för försäk-

rings- och fondspararna utövar Länsförsäk-

ringar ägarstyrning i syfte att skapa största

möjliga värde i förvaltningen. Länsförsäk-

ringar AB har en särskild ägarpolicy som

anger riktlinjerna för arbetet med ägarfrå-

gor i företagen på Stockholmsbörsen. Läns-

försäkringar AB tillhör de större svenska

institutionella ägarna utan att annat än i

undantagsfall tillhöra de dominerande

ägarna i enskilda företag. För att få infly-

tande söks därför aktivt allianser med andra

stora ägare, som delar Länsförsäkringars

uppfattningar.

Länsförsäkringar kommer aktivt att

fortsätta driva aktuella frågor och agera på

bolagsstämmor för att bevaka försäkrings-

tagarnas och fondspararnas intressen.

Under 2004 har Länsförsäkringar deltagit

på cirka 25 bolagsstämmor, främst de stora

svenska bolagens. Länsförsäkringar har

likaså varit representerade på 6 mindre

bolagsstämmor. Vid ett flertal tillfällen har

aktuella frågeställningar diskuterats med

andra institutionella ägare inför stäm-

morna. Dessutom har diskussioner förts

direkt med bolagens företagsledningar. 

Huvudfrågor som drivits under 2004

behandlar följande områden:

–  En väl fungerande nomineringsprocess är

nödvändig för att styrelsesammansätt-

ningen ska bli bra. Inför stämmorna 2004

hade nästan alla stora börsbolag infört

nomineringskommittéer. Något som

Länsförsäkringar förespråkat en längre

tid. Styrelsenominering ska ske utifrån

kompetens, kontaktnät, internationell-,

finansiell eller strukturell erfarenhet på

det sätt som bäst gynnar bolaget. Nomi-

neringskommitténs sammansättning ska

redovisas öppet, vilket bör ske under

årets fjärde kvartal.

–  God revision och transparens är en förut-

sättning för att investerare ska kunna fatta

riktiga investeringsbeslut. Ett första steg i

denna riktning är att ställa högre krav på

transparens kring revisorernas arbete. På

uppdrag av ägarna ska revisorerna

granska hur väl ledningen skött förvalt-

ningen av bolaget. Det är viktigt att hålla

reda på i vems intresse revisionen görs.

Därför bör alltid en genomgång av revi-

sorernas övriga uppdrag i bolaget och

omfattningen av dessa göras på stämman.

Numera hör det till undantagen att revi-

sorn inte redogör på stämman hur revi-

sionsarbetet bedrivits under året. 

–  Ett väl utformat incitamentsprogram

säkerställer att ledningen och de anställda

strävar mot ett gemensamt mål som

förankrats hos bolagets övriga intressen-

ter. Länsförsäkringar har en positiv syn

till sådana incitamentsprogram. Rätt

utformat ökar det motivationen och enga-

gemanget i bolaget. Rätt utformade inci-

tamentsprogram bidrar till att skapa mer-
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värde. Förutsättningen är att utform-

ningen av programmen är ändamålsenlig,

informationen transparent och tillräckligt

omfattande för att utvärdera. Samtliga

incitamentsprogram medför kostnader

för företaget. För att undvika att alltför

digra program tillämpas ska tak faststäl-

las. Incitamentsprogram som inte kan

värderas ska inte tillämpas, eftersom det

då blir omöjligt för aktieägarna att bilda

sig en korrekt bild av bolagets finansiella

ställning. 

Då man summerar 2004 års bolagsstämmor

finner man att ett antal förändringar gjorts

jämfört med tidigare år. Numera har man i

regel noga tänkt igenom varför man vill

införa ett visst incitamentsprogram, vilket

vanligtvis förankrats i god tid före stämman

hos de största ägarna. 

Länsförsäkringars representanter har

varit än mer drivande i olika frågor under

2004 jämfört med tidigare år. Samarbetet

med andra institutionella ägare har vida-

reutvecklats under året. Ett arbete som

kommer att fortsätta. 

Man måste vara observant så att den pågå-

ende debatten inte resulterar i en oönskad

situation där allt mer är detaljreglerat avse-

ende bolagsstyrning och ledning. En sådan

utveckling skulle kunna bli mycket kostsam

och effektivt sätta käppar i hjulen för en

välfungerande kapitalmarknad. Under årets

sista månad har beslut fattats om en gemen-

sam kod för bolagsstyrning. Huruvida

koden kommer att bidra till en väl funge-

rande kapitalmarknad visar sig då den bör-

jar tillämpas den 1 juli 2005. 
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Fastighetsförvaltning

Länsförsäkringars innehav av fastigheter

finns dels inom respektive länsförsäk-

ringsbolag, dels inom Länsförsäkringar

Liv och i fastighetsbolaget Humlegården

Fastigheter HB. Livförsäkringsbolagets

och Humlegårdens bestånd är koncen-

trerade till kontorsfastigheter i Stock-

holms innerstad. Bestånden hanteras av

en gemensam organisation.

Fastighetsmarknaden i Stockholm

Efter några tuffa år visar Stockholms-

området åter en snabbare tillväxttakt än

genomsnittet för landet. Under hösten

har det kommit positiva tecken på sys-

selsättningsutvecklingen i de kontors-

intensiva branscherna IT, telekom och

uppdragsverksamhet. För hyresmarkna-

den innebär detta att vakansnivån under

året har stabiliserats, men är kvar på en

fortsatt hög nivå. Efterfrågan är framför-

allt hög på moderna och effektiva loka-

ler, medan utbudet av sådana är begrän-

sat i city. Svårast är det att finna hyres-

gäster till gamla lokaler med oflexibla

planlösningar och bristfälliga klimat-

och tekniklösningar.

Traditionellt brukar uppgången på

hyresmarknaden inledas med en ned-

gång i vakanserna - därefter vänder

hyresnivåerna uppåt. Detta beräknas ske

under 2005, men såväl vakansutveck-

lingen som hyresutvecklingen förutspås

gå relativt långsamt.

Intresset för att investera på Stock-

holms kontorsmarknad har liksom de

senaste åren varit fortsatt starkt från

utländska aktörer. Under 2004 återkom

emellertid även de svenska aktörerna

och var mycket aktiva på köparsidan

jämfört med att under de senaste åren

nästan uteslutande ha varit verksamma

på säljarsidan. Det stora investerarintres-

set har varit en bidragande orsak till att

avkastningskraven på Stockholmsmark-

naden under året har sänkts.

Utveckling av 
Länsförsäkringar Livs bestånd

Den pågående omstruktureringen av

Länsförsäkringar Livs fastighetsportfölj

fortsatte under 2004. Genom två affärer

har centralt belägna fastigheter avyttrats

för cirka 1,8 miljarder kronor, samtidigt

som två fullt uthyrda fastigheter har för-

värvats för cirka 500 Mkr. Under året

avslutades även ägarengagemanget i

bostadsbolaget Bostadsinvest Haninge.

Genom omstruktureringen uppnås en

mer väldisponerad portfölj avseende lik-

viditet, avkastning och vakans. Avkast-

ningen uppgick till cirka 6,9 procent.

Utveckling av 
Humlegården HBs bestånd

I Humlegårdens fastighetsportfölj till-

träddes två mindre fastigheter under

året. Dels en projektfastighet på Kungs-

holmen som beräknas vara färdigföräd-

lad under våren 2005, dels en förvalt-

ningsfastighet utanför tullarna. En

mindre i det närmaste helt tomställd

kontorsfastighet i Solna såldes.

På grund av förtida avflyttningar av

två större hyresgäster ökade beståndets

vakanser under 2004 och ytterligare

vakanser beräknas uppstå under 2005.

Avkastningen blev cirka 3 procent

på andelskapitalet, det vill säga det

justerade egna kapitalet.
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Länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringsgruppen är varken i juridisk eller praktisk mening en koncern, utan en samverkan mellan 24 självständiga länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB.
Länsförsäkrinngsgruppens resultat inom sakförsäkring är summan av resultaten i de 24 länsförsäkringsbolagen och den gemensamt ägda Länsförsäkringar AB koncernen, exklusive liv- och
bankkoncernerna.
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SAKFÖRSÄKRING, Mkr
Resultat efter avgiven återförsäkring 2004

Premieintäkt 152 439 297 344 336 781 403 517 689 1 662 416 935 428

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 5 12 10 12 7 21 9 18 14 63 9 19 9

Försäkringsersättningar –110 –313 –207 –274 –203 –584 –282 –390 –470 –1 144 –314 –651 –315

Driftskostnader –7 –76 –65 –79 –67 –132 –69 –94 –116 –328 –68 –215 –78

Övriga intäkter/kostnader

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska 
resultat före återbäring och rabatter 39 62 35 3 73 87 61 50 117 254 43 88 44

Återbäring och rabatter –27 –34 –15

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 39 35 35 3 73 53 61 35 117 254 43 88 44

Total kapitalavkastning 28 100 53 52 58 231 42 105 105 208 83 131 77

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen –5 –12 –10 –12 –7 –21 –9 –18 –14 –63 –9 –19 –9

Övriga intäkter/kostnader –4 –7 –1 –9 –5 –4 0 3 –5 8 1 –20 –3

Rörelseresultat 59 117 77 35 119 258 95 126 204 406 119 181 111

Balansräkning 2004-12-31

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar

Aktier och andelar1) 136 618 395 369 334 1 887 237 656 919 1 133 632 1 167 563

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 153 167 170 117 216 666 372 463 399 1 549 352 496 222

Övriga placeringstillgångar 56 616 100 85 92 127 238 143 263 28 19 151 148

Summa placeringstillgångar 345 1 401 664 571 641 2 680 847 1 262 1 581 2 710 1 004 1 814 933

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 80 58 65 70 32 274 50 85 16 141 98 119 105

Fordringar och andra tillgångar 77 129 87 104 120 235 97 134 172 376 114 214 109

Kassa och bank 20 79 84 74 13 182 58 44 113 124 40 153 94

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 22 20 18 9 21 12 15 10 45 10 36 17

Summa tillgångar 527 1 690 920 838 815 3 391 1 065 1 539 1 892 3 397 1 266 2 336 1 258

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital  99 399 199 269 150 977 333 579 466 437 223 298 430

Obeskattade reserver 37 431 251 162 789 480 551 364 668

Försäkringstekniska avsättningar 
(före avgiven återförsäkring) 315 530 380 417 369 1 258 463 666 718 1 967 551 1 071 606

Andra avsättningar och skulder 54 279 71 139 126 290 212 240 170 219 117 244 164

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 51 18 13 8 77 57 54 57 223 10 56 57

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 527 1 690 920 838 815 3 391 1 065 1 539 1 892 3 397 1 266 2 336 1 258

1)  Varav värde på aktier i Länsförsäkringar AB 121 251 175 220 248 466 157 336 370 648 257 426 315

Konsolideringskapital   168 1 017 545 417 389 1 951 452 788 1 066 1 148 659 1 074 579

Konsolideringsgrad, % 97 203 164 108 103 219 99 135 138 65 143 103 118
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För att uppnå korrekta värden för Länsförsäkringar totalt har mellanhavanden mellan Länsförsäkringar AB koncernen och länsförsäk-
ringsbolagen eliminerats. Värdet och värdeförändringar av Länsförsäkringar AB-aktien och förlagslån samt Länsförsäkringar AB koncer-
nens skulder till och fordringar på länsförsäkringsbolagen har eliminerats.

829 740 134 670 447 308 435 208 157 169 1 302 3 057 15 857

16 17 3 14 21 6 8 5 6 5 44 505 857

–574 –513 –95 –510 –305 –233 –309 –145 –110 –128 –996 –2 625 –11 799

–150 –128 –23 –92 –87 –50 –65 –41 –36 –27 –195 –675 –2 963

–12 3 6 2 –3 –3

121 117 19 81 64 35 75 27 19 19 156 260 1 949

–35 –7 –45 –31 –15 –210

86 117 12 36 33 35 60 27 19 19 156 260 1 739

218 140 37 122 89 62 99 41 46 39 184 1 023 2 484

–16 –17 –3 –14 –21 –6 –8 –5 –6 –5 –44 –505 –857

–12 1 6 –6 0 –4 –8 –3 –4 –2 1 –124 –198

275 241 52 138 101 87 143 59 56 52 297 654 3 168

1 523 1 267 280 897 844 339 596 284 257 261 1 054 6 787 16 452

562 513 104 183 245 185 250 285 155 156 9 835 17 675

714 75 80 293 192 78 276 13 92 44 1 523 4 965 10 414

2 799 1 854 464 1 373 1 281 602 1 122 581 504 461 2 577 21 587 44 541

110 129 12 32 82 43 51 29 51 72 128 3 199 838

261 199 35 272 108 86 122 58 43 46 279 1 752 4 660

50 359 71 253 50 47 166 9 30 33 172 1 986 4 304

27 6 6 15 27 4 11 4 7 3 34 215 601

3 249 2 548 588 1 946 1 549 782 1 473 681 634 614 3 190 28 738 54 944

1 485 1 145 304 742 344 142 443 184 173 170 1 058 6 914 10 986

425 197 385 172 156 134 5 203

979 965 182 763 573 369 475 259 240 250 1 542 17 214 28 826

752 349 100 381 155 71 160 51 58 46 551 4 228 8 520

32 90 3 61 52 3 10 15 8 14 37 382 1 409

3 249 2 548 588 1 946 1 549 782 1 473 681 634 614 3 190 28 738 54 944

468 459 61 376 243 162 239 97 121 129 635

1 911 1 478 376 922 866 402 928 396 371 343 1 399 7 501 19 857

207 177 248 128 171 116 185 168 206 176 96 384 122
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Länsförsäkringar Liv, koncernen Länsförsäkringar Bank AB (publ), 
koncernen

Resultaträkning
Mkr 2004 2003

Ränteintäkter 2 051 1 594

Räntekostnader –1 221 –893

Räntenetto 830 701

Provisionsintäkter 556 111

Provisionskostnader –343 –83

Nettoresultat av finansiella transaktioner 15 0

Övriga rörelseintäkter 155 93

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 1 213 822

Allmänna administrationskostnader –976 –650

Avskrivningar –37 –58

Övriga kostnader –29 –28

Summa kostnader före kreditförluster –1 042 –736

Resultat före kreditförluster 171 86

Kreditförluster, netto –44 –39

Bankrörelsens resultat 127 47

Försäkringsrörelsens resultat – 18

Summa rörelseresultat 127 65

Skatt på årets resultat 59 –19

ÅRETS RESULTAT 186 46

Balansräkning
Mkr 2004-12-31 2003-12-31

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 146 75

Utlåning till kreditinstitut 1 577 602

Utlåning till allmänheten 39 426 30 044

Aktier och andelar 5 4

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 198 1 243

Tillgångar i försäkringsrörelsen – 0

Immateriella tillgångar 82 78

Materiella tillgångar 17 26

Övriga tillgångar 309 237

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 256 97

SUMMA TILLGÅNGAR 43 016 32 406

Skulder till kreditinstitut 705 1 357

In- och upplåning från allmänheten 19 538 18 154

Emitterade värdepapper 18 155 9 120

Skulder i försäkringsrörelsen – 5

Övriga skulder 375 308

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 729 459

Avsättningar 22 21

Efterställda skulder 1 050 1 050

Eget kapital 2 442 1 932

SUMMA SKULDER, 
AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 43 016 32 406

Resultaträkning
Mkr 2004 2003

Premieinkomst, brutto 8 869 8 268

Premieinkomst,netto 8 676 8 069

Kapitalavkastning netto 6 882 9 139

Övriga tekniska intäkter 5 –

Försäkringsersättningar –4 359 –4 336

Förändring i försäkringstekniska avsättningar –6 497 –6 644

Driftskostnader –1 456 –1 477

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 3 252 4 750

Icke-tekniska poster –162 –168

Resultat före  skatt 3 090 4 582

Skatt –742 –774

ÅRETS RESULTAT 2 348 3 808

Balansräkning
Mkr 2004-12-31 2003-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 1 873 1 913

Placeringstillgångar 89 679 85 175

Placeringstillgångar för vilka livförsäkrings-
tagaren bär placeringsrisken 22 070 18 164

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 732 624

Fordringar 660 222

Andra tillgångar 3 149 3 370

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 805 2 989

SUMMA TILLGÅNGAR 120 967 112 456

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Aktiekapital 8 8

Övrigt eget kapital 15 969 15 819

Försäkringstekniska avsättningar 78 739 75 886

Avsättningar för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär placeringsrisken 22 074 18 167

Avsättningar för andra risker och kostnader 109 30

Depåer från återförsäkrare 754 639

Skulder 2 816 1 475

Upplupna kostnder och förutbetalda intäkter 498 431

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 120 967 112 456
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Definitioner och uttryck

Absolute Return
Absolute Return har som mål att leverera en positiv
avkastning oavsett olika underliggande marknaders
rörelser. Absolute Return baseras på investeringar i
hedgefonder, men har lägre korrelation till underlig-
gande marknader och lägre nedsiderisk än genom-
snittet av hedgefonder.

Administrationsresultat, Liv
Av kunderna erlagda avgifter minus driftskostnader.

Affärsvolym, Bank
Summan av in- och utlåning.

Alternativa Investeringar
De tillgångsslag som inte vid var tid betraktas som
traditionella. För närvarande består Alternativa
Investeringar av Private Equity-fonder och Absolute
Return.

Avvecklingsresultat
Vinst eller förlust som vid bokslutstillfället uppkom-
mer på i närmast föregående bokslut gjord avsätt-
ning för oreglerade skador. Resultatet uppkommer
genom att vissa i avsättningen ingående skador un-
der räkenskapsåret antingen slutreglerats med annat
belopp än det avsatta eller har omvärderats i avvak-
tan på slutlig reglering.

Direktavkastning
Saldot av ränteintäkter, räntekostnader, utdelning på
aktier och andelar, driftskostnader i kapitalförvalt-
ningen samt driftsöverskott (-underskott) på egna
fastigheter.

Direkt försäkring
Försäkringsavtal som utgör avtal direkt mellan för-
säkringsgivare och försäkringstagare. Försäkrings-
bolaget är här, till skillnad från vid mottagen åter-
försäkring, direkt ansvarigt gentemot försäkrings-
tagaren.

Driftskostnader
Omfattar kostnader för marknadsföring, försäljning
och administration.

Driftskostnadsprocent
Driftkostnader i förhållande till premieintäkt, ut-
tryckt i procent.

Efter avgiven återförsäkring
Den del av försäkringsaffären som ett försäkringsbo-
lag själv står risken för och som inte återförsäkras
hos andra bolag.

Flytträtt
Möjlighet att överföra pensionskapital från en för-
säkring hos en försäkringsgivare till en försäkring
hos annan försäkringsgivare.

Försäkringsersättningar
Den på räkenskapsåret belöpande kostnaden för in-
träffade skador vare sig dessa är anmälda till bolaget
eller inte. 

Försäkringsrörelsens tekniska resultat (Sak)
Premieintäkter minskat med försäkringsersättningar
och driftskostnader plus resultatet av avgiven åter-
försäkring och kapitalavkastning överförd från
finansrörelsen.

Hedgefond
Fond som via investeringar i traditionella marknader,
söker positiv avkastning oberoende av marknadernas
generella utveckling.

Kalkylränta (Sak)
Premie betalas i förskott medan drifts- och skade-
kostnader betalas i efterskott. De medel som inte har
betalats ut placerar bolaget under tiden så det ger en
avkastning. Den beräknade räntan på dessa placer-
ingar förs över från kapitalavkastningen till försäk-
ringsrörelsen.

Kapitalbas
Den gruppbaserade kapitalbasen beräknas som
summan av eget kapital minus aktier i dotter- och
intresseföretag i de försäkringsbolag och deras
moderbolag som ingår i Länsförsäkringar AB kon-
cernen. Till detta värde läggs erforderlig solvens-
marginal för Livkoncernen.

Kapitalavkastning
Nettot av följande intäkter och kostnader: ränteintäk-
ter, 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.

Kapitaltäckningsgrad, Bank
Kapitalbasen i förhållande till riskvägt belopp. I
kapitalbasen räknas eget kapital plus förlagslån mi-
nus goodwill och bokfört värde på aktierna i WASA
Garanti. Riskvägt belopp definieras som summa till-
gångar i balansräkningen och åtaganden utanför
balansräkningen värderade enligt lagen om kapital-
täckning och stora exponeringar för kreditinstitut
och värdepappersbolag. Kapitaltäckningsgraden ska
enligt lagen uppgå till minst 8 procent.

Konsolideringskapital
Summan av eget kapital, uppskjuten skatteskuld/
fordran, förlagslån, obeskattade reserver och
över/undervärden i tillgångar.

Konsolideringsgrad (Sak)
Konsolideringskapital i förhållande till premie-
inkomst efter avgiven återförsäkring, uttryckt i
procent.

Konsolidering (Liv)
Värdet på bolagets tillgångar jämfört med de garan-
terade utfästelserna till kunderna och den prelimi-
närt fördelade återbäringen till kunderna.

Kreditförluster, Bank
Befarade kreditförluster är skillnaden mellan kredit-
beloppet och vad som beräknas betalas in, med hän-
syn tagen till kredittagarens betalningsförmåga och
värdet på säkerheten. Konstaterade kreditförluster är
fastställda, till exempel i en konkurs eller ett ackord.

Nettoplacering
Skillnaden mellan köpe- och försäljningssummor för
tillgångar under räkenskapsåret.

Placeringstillgångar
Kortfristiga eller långfristiga tillgångar, som har ka-
raktär av kapitalplacering. Hit räknas i försäkrings-
företag fastigheter och värdepapper.

Premieinkomst
Premier som har betalats in under året. Premiein-
komst är ett vanligt mått på försäkringsrörelsens
volym.

Premieintäkt
Den del av premieinkomsten som avser räkenskaps-
året.

Private Equity-fond
Fond som köper, utvecklar och säljer onoterade bo-
lag. Huvuddelen av investeringarna görs i mogna,
lönsamma bolag.

Räntebärande (värdepapper)
Ett lån emitterat i marknaden av en låntagare (till ex-
empel staten). Långsiktiga lån kallas vanligen för
obligationer medan en vanlig benämning för de kort-
siktiga är växlar.

Räntemarginal, Bank
Skillnaden mellan medelräntan på samtliga tillgång-
ar och medelräntan på samtliga skulder.

Rörelseresultat
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt.

Skadekostnadsprocent
Förhållandet mellan skadekostnad och premieintäkt,
uttryckt i procent.

Solvens (Liv)
Värdet på bolagets tillgångar jämfört med de garan-
terade utfästelserna till kunderna.

Solvensmarginal 
Den lägsta tillåtna nivån på kapitalbasen för försäk-
ringsbolag. Den erforderliga solvensmarginalen
beräknas enligt reglerna i Försäkringsrörelselagens 7
Kap 22-25 §§. 

Tillgångsfördelning
Valet av fördelningen mellan olika tillgångsslag i en
portfölj, exempelvis vilken andel aktier och räntebä-
rande placeringar man vill ha.

Totalavkastningsprocent
Summan av direktavkastning, realiserade vinster och
förluster samt orealiserade värdeförändringar i för-
hållande till genomsnittligt värde på placerings-
tillgångar definierade och klassificerade enligt upp-
ställning i kapitalavkastningstabellen.

Totalkostnadsprocent
Summan av driftskostnad och skadekostnad i förhål-
lande till premieintäkt, uttryckt i procent.

Vinst per aktie
Årets resultat efter skatt i förhållande till genom-
snittligt antal aktier under året.

Återförsäkring
Om ett försäkringsbolag inte kan, eller vill, bära hela
ansvaret mot försäkringstagarna, återförsäkrar bola-
get delvis de tecknade försäkringarna hos andra bo-
lag. I det förstnämnda talas om avgiven återförsäk-
ring och hos de sistnämnda bolagen om mottagen
återförsäkring.

Övervärden
Positiv skillnad mellan en tillgångs marknadsvärde
och dess bokförda värde enligt balansräkningens
tillgångssida.
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Adresser

Länsförsäkringsbolag

Blekinge Länsförsäkringsbolag
Box 24
374 21 Karlshamn
Besök: Kyrkogatan 21
Tfn: 0454-30 23 00
Fax: 0454-105 60
E-post: info@blekinge.lansforsakringar.se

Dalarnas Försäkringsbolag
Box 3
791 21 Falun
Besök: Slaggatan 9
Tfn: 023-930 00
Fax: 023-284 87
E-post: info@dalarnas.lansforsakringar.se 

Länsförsäkringar Älvsborg
Box 1107
462 28 Vänersborg
Besök: Vallgatan 21
Tfn: 0521-27 30 00
Fax: 0521-27 32 27
E-post: info@alvsborg.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Gävleborg
Box 206
801 03 Gävle
Besök: Slottstorget 3
Tfn: 026-14 75 00
Fax: 026-14 75 19
E-post: info@gavleborg.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Göinge
Box 54
281 21 Hässleholm
Besök: Andra Avenyen 14
Tfn: 0451-489 00
Fax: 0451-156 93
E-post: info@goinge.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
404 84 Göteborg
Besök: Lilla Bommen 8
Tfn: 031-63 80 00
Fax: 031-63 80 05
E-post: info@gbg.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Halland
Box 518
301 80 Halmstad
Besök: Strandgatan 10
Tfn: 035-15 10 00
Fax: 035-10 36 10
E-post: info@halland.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Jämtland
Box 367
831 25 Östersund
Besök: Prästgatan 48
Tfn: 063-19 33 00
Fax: 063-10 24 70
E-post: info@jamtland.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Jönköping
Box 623
551 18 Jönköping
Besök: Barnarpsgatan 22
Tfn: 036-19 90 00
Fax: 036-19 92 40
E-post: info@jonkoping.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Kalmar län
Box 748
391 27 Kalmar
Besök: Smålandsgatan 1
Tfn: 020-66 11 00
Fax: 0480-286 50
E-post: info@kalmar.lansforsakringar.se

Länsförsäkring Kronoberg
Box 1503
351 15 Växjö
Besök: Sandgärdsgatan 5
Tfn: 0470-72 00 00
Fax: 0470-72 00 01
E-post: info@kronoberg.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Norrbotten
Box 937
971 28 Luleå
Besök: Kungsgatan 13
Tfn: 0920-24 25 00
Fax: 0920-22 01 66
E-post: info@lfn.nu

Länsförsäkringar Skaraborg
Box 600
541 29 Skövde
Besök: Rådhusgatan 8
Tfn: 0500-77 70 00
Fax: 0500-77 70 30
E-post: info@skaraborg.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Stockholm
173 82 Stockholm
Besök: Hemvärnsgatan 9, Solna
Tfn: 08-562 830 00
Fax: 08-562 833 36
E-post: info@sth.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Södermanland
Box 147
611 24 Nyköping
Besök: V Storgatan 4
Tfn: 0155-48 40 00
Fax: 0155-48 41 03
E-post: 
info@sodermanland.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Uppsala
Box 2147
750 02 Uppsala
Besök: Svartbäcksgatan 44
Tfn: 018-68 55 00
Fax: 018-68 55 80
E-post: info@uppsala.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Värmland
Box 367
651 09 Karlstad
Besök: Köpmannagatan 2 A
Tfn 054-775 15 00
Fax: 054-775 16 50
E-post: info@varmland.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Kristianstad
Box 133
291 22 Kristianstad
Besök: V Storgatan 49
Tfn: 044-19 62 00
Fax: 044-12 06 35
E-post: info@krstad.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Västerbotten
Box 153
901 04 Umeå
Besök: Nygatan 19
Tfn: 090-10 90 00
Fax: 090-10 92 29
E-post: 
info@vasterbotten.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Västernorrland
Box 164
871 24 Härnösand
Besök: Stora Torget 3
Tfn: 0611-253 00
Fax: 0611-22518
E-post: info@vn.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Bergslagen
Box 1046
721 26 Västerås
Besök: Stora Gatan 41
Tfn: 021-19 01 00
Fax: 021-19 01 37
E-post: info@bergslagen.lansforsakringar.se

Östgöta Brandstodsbolag
Box 400
581 04 Linköping
Besök: Platensgatan 11
Tfn: 013-29 00 00
Fax: 013-29 06 25
E-post: info@ostgota.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Gotland
Box 1224
621 23 Visby
Besök: Österväg 17
Tfn: 0498-28 18 50
Fax: 0498-24 76 48
E-post: info@gotland.lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Skåne
Box 742
251 07 Helsingborg
Besök: Södergatan 15
Tfn: 042-24 90 00
Fax: 042-24 94 70
E-post: info@skane.lansforsakringar.se

Gemensamma bolag

Länsförsäkringar AB
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11-13
Tfn: 08-588 400 00
Fax: 08-670 48 23
E-post: info@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Liv
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-588 400 00
Fax: 08-588 408 51
E-post: info@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Sak
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 400 00
Fax: 08-588 418 10
E-post: info@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Bank
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11-13
Tfn: 08-588 416 00
Fax: 08-670 48 37
E-post: info@lansforsakringar.se

Agria Djurförsäkring
Box 70306
107 23 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11-13
Tfn: 020-88 88 88
Fax: 08-588 421 80
E-post: info@agria.se

Humlegården Fastigheter
Box 5182
102 44 Stockholm
Besök: Birger Jarlsgatan 25
Tfn: 08-678 92 00
Fax: 08-678 92 99
E-post: info@humlegarden-fastigheter.se

Länsförsäkringar Mäklarservice
Box 65
171 74 Solna
Besök: Hemvärnsgatan 9
Tfn: 08-588 490 00
Fax: 08-588 491 90



Länsförsäkringar 2004 77

Beställning av verksamhetsberättelser
Fler exemplar av denna verksamhetsberättelse beställs från 

Kommunikationsenheten i Länsförsäkringar AB, tel 08-588 415 38, fax 08-670 48 18
eller på www.lansforsakringar.se

Årsredovisningar från länsförsäkringsbolagen, Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Bank, Humlegården och Agria
kan beställas via de adresser som finns på sid 76.

Produktion:
Länsförsäkringar AB, Kommunikationsenheten, n3prenör

Foto: Mats Lundqvist, Andreas Johansson, Magnus Pehrsson, Johnér Bildbyrå och NordicPhotos
Tryck: Tryckindustri, Solna

Rapportdatum 2005

26 april Kvartalsrapport 1 Länsförsäkringar Bank
Länsförsäkringar Hypotek

Solvensrapport 2 Länsförsäkringar Liv

19 augusti Solvensrapport 3 Länsförsäkringar Liv

30 augusti Kvartalsrapport 2 Länsförsäkringar Bank
Länsförsäkringar Hypotek
Länsförsäkringsgruppen
Länsförsäkringar AB

25 oktober Kvartalsrapport 3 Länsförsäkringar Bank
Länsförsäkringar Hypotek
Länsförsäkringsgruppen

Solvensrapport 4 Länsförsäkringar Liv
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