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Kundägda länsförsäkrings bolag med lokal närvaro
Kort om Länsförsäkringar

Närhet i alla kundmöten

Länsförsäkringar arbetar i alla ka
naler och i alla kundmöten med 
ett varumärkeslöfte som bygger 
på närhet. upplevelsen av en 
ökad närhet och ett minskat av
stånd i relationen med Länsför
säkringar ska vara vägledande  
för allt som görs – från produkt
utvecklingen till det personliga 
kundmötet. närhetsprincipen 
bygger på ett antal närheter, till 
exempel den geografiska närhe
ten, den attitydmässiga närheten 
och den beslutsmässiga närheten. 

Heltäckande trygghet

genom respektive länsförsäk
ringsbolag får kunderna en 
helhet av tjänster inom bank,
försäkring och fastighetsför
medling. Helheten i kundmö
tet präglar hela verksamheten.
kundmöten, oavsett om de 
sker mellan fyra ögon, via tele
fon eller digitala kanaler, ska 
utgå från kundens behov och 
från bredden i Länsförsäkring
ars erbjudande. Att utveckla 
och erbjuda sakförsäkring, liv 
och pensionsförsäkring, bank
tjänster och fastighetsförmed
ling sker med denna helhets
syn för ögonen.

erbjudande

23 lokala bolag

Bank Försäkring Fastighets-
förmedling

3,5 miljoner kunder

Sakförsäkring

Ledande inom svensk  
sakförsäkring

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

Bank

Femte största retailbanken nära 
kunden

Länsförsäkringar är sveriges femte största retailbank. Bankverk
samheten bedrivs enbart i sverige och affärsvolymen har vuxit 
brett inom alla områden. strategin är att erbjuda banktjänster till  
länsförsäkringsgruppens kunder och utgår från Länsförsäkringars 
starka varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsför
säkringsbolagen. Huvudmålgruppen är privatkunder och lant
bruks och småföretagskunder. 
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Kundägda länsförsäkrings bolag med lokal närvaro

Kunderna är de enda 
uppdragsgivarna

en långsiktig omsorg om kundernas 
trygghet är helt grundläggande för 
Länsförsäkringar, eftersom kunder
na också är uppdragsgivare och 
ägare. Det är inte Länsförsäkringars 
pengar, det är kundernas – det syn
sättet präglar all verksamhet, oav
sett om det handlar om försäkringar, 
pensionssparande eller banktjänster. 

Starkt varumärke och  
nöjda kunder

Att Länsförsäkringars lokala arbetssätt 
nära sina kunder och ägare är uppskat
tat syns i återkommande mätningar av 
nöjdhet och anseende. Varumärket är 
mycket starkt i relation till konkurrenter
na inom bank och försäkring. nordic 
Brand Academys mätning Anseendeba
rometern visade 2013 återigen att Läns
försäkringar har högst anseende bland 
företagen i branschen. Likaså har Läns
försäkringar länge legat i toppen när 
svenskt kvalitetsindex redovisar hur 
nöjda kunderna är med sin bank och sitt 
försäkringsbolag.

Liv- och pensions försäkring

Kundens bästa  
pensionspartner

inom liv och pensionsförsäkring fokuserar Länsförsäkringar på 
långsiktigt sparande och försäkringsskydd och erbjuder tjänste
pension inom både fondförvaltning och garantiförvaltning. Länsför
säkringar strävar efter att tillsammans med länsförsäkringsbolagen 
och externa förmedlare arbeta för att våra kunder ska få mer pen
sion för pengarna och en bättre koll på sina pensioner.

Fastighets förmedling

Den heltäckande  
fastighetsförmedlingen

genom Länsförsäkringar fastighetsförmedling får de som säljer 
eller köper en bostad, förutom kunskapen hos erfarna och kunniga 
mäklare, också tillgång till det breda utbudet inom bank, försäk
ring, ekonomisk och juridisk rådgivning och den stora kompeten
sen inom skadeförebyggande arbete. Länsförsäkringar fastighets
förmedling är alltid lokalt förankrat, som en del av länsförsäkrings
bolagens erbjudande.
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Kort om 2013

Länsförsäkringar 29,8%
If 18,2%
Trygg Hansa 16,0%
Folksam 15,9%
Moderna 3,3%
Captivebolag 2,7%
Dina Federation 2,6%
Zürich 1,6%
Övriga 9,9%

Länsförsäkringar 21,9%
SEB 19,1%
SPP 16,3%
Skandia 14,5%
Movestic 5,8%
Swedbank 4,7%
Nordea 3,4%
Folksam 1,7%
AMF Pension 0,7%
Övriga 1,7%

Länsförsäkringar 4,5%
Swedbank 21,0%
Handelsbanken 17,8%
Nordea 15,8%
SEB 11,9%
Danske Bank 2,6%
Skandiabanken 2,4%
Övriga 24,0%

Marknadsandelar sakförsäkring, 
andel av inbetalda premier

Marknadsandelar bank inlåning 
 privatmarknad

Marknadsandelar premieinkomst 
 fondförvaltning  tjänstepension exkl. avtal

Länsförsäkringar behåller sin marknadsledande  position 
på sakförsäkringsmarknaden med en marknadsandel 
på 29,9 procent.

Marknadspositionen inom inlåning från hushåll stärktes 
under året från 4,3 till 4,5 procent.

Länsförsäkringars marknadsandel på marknaden 
för ej kollektivavtalad tjänstepension inom fondför
valtning är 21,9 procent.

Passerade 20  
miljarder i premier

för första gången passerade länsförsäkrings
gruppen 20 miljarder i premieintäkter inom 
sakförsäkring. Volymerna ökade med nästan 
4 procent. 

Nästan en halv miljard  
tillbaka till kunderna
resultatet inom sakförsäkring var stabilt, trots stora stormskador mot slutet av året. en 
mycket stark kapitalavkastning bidrog till att rörelseresultatet uppgick till närmare 4 miljar
der. Baserat på 2013 års resultat kommer länsförsäkringsbolagen sammantaget att betala 
tillbaka 488 Mkr i återbäring och rabatter. 

Bank på  
frammarsch

Affärsvolymerna i bankverksamheten ökade  
med 11 procent till 314 (283) mdr. Antalet kun
der ökade med 4 procent till 879 000. Länsför
säkringar är sveriges femte största retailbank.

Kapitalstyrka 
Länsförsäkringsgruppen har fortsatt en god  
kapitalstyrka i förhållande till verksamhetsrisken. 
konsolideringskapitalet stärktes under 2013 med 
4 721 Mkr till 40 458 Mkr och konsoliderings
graden uppgick till 206 (182) procent.

Ny traditionell förvaltning mottogs positivt
i slutet av maj skickades det första erbjudandet ut till kunderna om att villkorsändra sina för
säkringar till nya Trad. sänkta garantinivåer och lägre avgifter möjliggör en förändrad place
ringsmix med en förväntat högre avkastning. Mottagandet blev positivt och vid årsskiftet hade 
drygt 13 000 positiva svar inkommit. erbjudandet fortsätter att skickas ut under 2014 och 2015.

God volymtillväxt  
inom fondförsäkring

Tillväxten var god i Länsförsäkringars fond
livbolag och försäkringskapitalet ökade 
med 24 procent till 77,5 miljarder. större 
volymer har lett till en förbättrad lönsamhet. 
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Försäkringstekniskt  
resultat1) Rörelseresultat1)

Mkr 2013 2012 2013 2012

länsförsäkringar norrbotten 66 21 125 92

länsförsäkringar Västerbotten 49 65 222 217

länsförsäkringar jämtland 26 14 103 73

länsförsäkringar Västernorrland 24 25 40 44

länsförsäkringar gävleborg 0 38 16 66

dalarnas Försäkringsbolag 147 100 214 337

länsförsäkringar Värmland 50 46 112 92

länsförsäkringar uppsala 37 63 120 132

länsförsäkringar bergslagen –44 77 219 260

länsförsäkringar Stockholm –41 39 30 100

länsförsäkringar Södermanland –9 16 152 129

länsförsäkringar göteborg och bohuslän 122 42 446 290

länsförsäkringar Skaraborg 28 50 68 86

länsförsäkringar Östgöta 7 132 352 335

länsförsäkringar Älvsborg 82 103 456 250

länsförsäkringar gotland 20 16 80 53

länsförsäkringar jönköping 28 88 250 253

länsförsäkringar Halland 16 51 128 107

länsförsäkring kronoberg 31 42 100 100

länsförsäkringar kalmar län 116 66 241 176

länsförsäkringar blekinge 17 28 62 57

länsförsäkringar göinge-kristianstad 40 33 75 126

länsförsäkringar Skåne 4 23 483 377
1) Före återbäring och rabatter.

Kreditbetyg

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–1(k–1)

länsförsäkringar bank moody’s a3/Stable P–2

länsförsäkringar Hypotek1) Standard & Poor’s aaa/Stable –

länsförsäkringar Hypotek1) moody’s aaa –

länsförsäkringar Sak Standard & Poor’s a/Stable –

länsförsäkringar Sak moody’s a2/Stable –

agria djurförsäkring Standard & Poor’s a–/pi2) –
1)  avser bolagets säkerställda obligationer. 
2)  pi innebär att ratingen, som saknar prognos, baseras på publik information som  

till exempel årsredo visningar.

Femårsöversikt Länsförsäkringsbolagens resultat

Länsförsäkringsgruppen

 2013 2012 2011 2010 2009

Totalt kapital, mkr 41 518 36 681 33 215 35 038 32 077

Länsförsäkringsgruppens 
sakförsäkring

konsolideringskapital, mkr 40 458 35 737 32 709 34 724 31 747

konsolideringsgrad, % 206 182 171 190 174

räntabilitet på eget kapital, % 10 8 –5 8 18

Premieintäkt efter  
avgiven återförsäkring, mkr 20 067 19 363 18 756 18 184 17 828

Försäkringstekniskt resultat, mkr 1 247 1 439 856 529 1 688

rörelseresultat, mkr 3 863 3 013 –2 273 2 552 5 449

Totalkostnadsprocent 98 97 100 102 96

Länsförsäkringar AB, koncernen1)

 2013 2012 2011 2010 2009

rörelseresultat, mkr 923 819 287 536 693

konsolideringskapital, mkr 18 031 15 589 14 800 10 613 8 710

balansomslutning, mkr 322 550 290 994 253 223 173 835 157 005

räntabilitet på eget kapital, % 5 5 2 62) 7
1) exklusive livförsäkringsverksamhet som drivs med vinstutdelningsförbud.
2) exklusive nyemission.

Länsförsäkringar Sak, koncernen

 2013 2012 2011 2010 2009

Premieintäkt efter avgiven  
återförsäkring, mkr 4 122 4 024 4 003 3 769 3 524

Försäkringstekniskt resultat, mkr 434 304 159 193 460

rörelseresultat, mkr 427 486 88 313 635

Länsförsäkringar Bank, koncernen

 2013 2012 2011 2010 2009

inlåning från allmänheten, mkr 69 220 62 396 49 610 41 590 37 365

utlåning till allmänheten, mkr 162 003 149 942 134 011 117 910 99 582

rörelseresultat, mkr 647 555 385 345 258

räntabilitet på eget kapital, % 7 6 5 5 4

Primärkapitalrelation basel ii, % 15 14 12 12 12

Länsförsäkringar Fondliv

 2013 2012 2011 2010 2009

Premieinkomst, mkr1) 9 473 8 713 6 518 6 345 5 794

Årets resultat, mkr 247 128 297 132 20

Förvaltat kapital, mkr 77 517 62 944 52 165 54 032 45 951

Solvenskvot 1,7 2,2 2,7 2,0 1,3
1) enligt Svensk Försäkrings definition, mätt i rullande tolvmånaderstal.

Länsförsäkringar Liv, koncernen

 2013 2012 2011 2010 2009

Premieinkomst, mkr1) 3 388 4 319 13 048 12 893 11 879

Årets resultat, mkr 5 174 4 872 –13 063 3 716 18 106

konsolidering, % 107 111 109 107 107

Solvens, % 118 113 111 141 137
1) enligt Svensk Försäkrings definition, mätt i rullande tolvmånaderstal.
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kommentar  Länsförsäkringsgruppen utvecklades starkt under 2013. 
Trots stora stormskador är resultatet stabilt, volymtillväxten har varit god, 
särskilt för Agria och Hälsa och vi har gemensamt drivit ett antal framåt-
riktade projekt. Baserat på årets resultat betalar länsförsäkringsbolagen 
ut sammanlagt 400 Mkr i återbäring och rabatter till sina kunder.

Vi ser tillbaka på ett år med stora rörelser 

på både börser och räntemarknader. Flera 

av centralbankerna fortsatte att driva en 

mycket expansiv penningpolitik, samtidigt 

som den underliggande ekonomiska 

utvecklingen varit svag. Räntorna var låga 

under början av året men steg efter förvänt-

ningar om att Fed skulle dra ned på sina 

stödköp. Positiva signaler i Europa och 

högre tillväxt i USA bidrog till att 2013 

glädjande nog blev ett starkt börsår. I Läns-

försäkringars fondutbud steg 18 av våra 

bästa fonder med över 20 procent. Vi ser 

framför oss en fortsatt långsam återhämt-

ning i världsekonomin, men penningpoliti-

ken blir fortsatt expansiv även under 2014. 

Vi utvecklar  
vårt erbjudande  
– nära kunderna

länsförsäkringsbolagen sammanlagt ut över 

400 Mkr i återbäring och rabatter till sina 

kunder. Inom bankverksamheten ökade 

affärsvolymerna med 31 miljarder och 

resultatet ökade med 16 procent. Det för-

valtade kapitalet i fondlivbolaget ökade 

med 15 miljarder och i takt med att voly-

merna blir större får vi en bättre lönsamhet. 

Det ständiga arbetet med att öka effekti-

viteten och hålla nere kostnaderna fortsät-

ter. När vi under 2013 outsourcade delar av 

den gemensamma IT-verksamheten var det 

ett steg. Samtidigt ska alla de åtgärder vi 

vidtar inte bara ses som kostnadsbespa-

ringar utan lika mycket som offensiva sats-

ningar som lägger grunden för en framtida 

tillväxt. Att nå högre affärsvolymer med en 

oförändrad kostnadsmassa är det långsik-

tiga målet.    

Anpassning till nya regelverk
Anpassningen till de skärpta och mer detal-

jerade regelverken för bank och försäkring 

fortsätter. På försäkringsområdet innebär de 

kommande Solvens II-reglerna betydande 

anpassningsbehov. Vi genomför löpande 

nödvändiga anpassningar till reglerna för 

att ytterligare stärka vår interna styrning 

och kontroll. Under den senaste femårsperi-

oden har vi successivt stärkt funktionerna 

för riskkontroll, regelefterlevnad och 

internrevision. 

De ändrade regelverken innebär skärpta 

kapitalkrav, både inom bank och inom för-

säkring. De 23 länsförsäkringsbolagen har 

en mycket god kapitalisering och har haft 

det under lång tid. Det är en stor trygghet 

för gruppen i denna tid av skärpningar av 

kapitalkrav. Den gemensamt ägda Länsför-

säkringar AB-koncernen behöver för sin del 

ha en tillräckligt stark egen kapitalisering. 

I januari 2013 beslutade ägarna, länsförsäk-

ringsbolagen, att tillskjuta 500 Mkr för att 

Kundernas trygghet det enda uppdraget
Omsorgen om kundernas trygghet är Läns-

försäkringars enda uppdrag, eftersom kun-

derna också är uppdragsgivare och ägare. 

Det är och har alltid varit en av Länsförsäk-

ringars bärande principer, som också lägger 

grunden för synen på relationen mellan oss 

och våra kunder. Tradition och värderingar 

grundar sig i att alltid se till vad som är bäst 

för kunderna, med utgångspunkt i kunder-

nas vardag. Att vara kundägda skapar grund 

för att vara nära, ge bästa service och ha 

lokal förankring. Länsförsäkringar arbetar 

i alla kanaler och i alla kundmöten med ett 

varumärkeslöfte som bygger på närhet. 

Upplevelsen av en ökad närhet och ett 

minskat avstånd i relationen med Länsför-

säkringar ska vara vägledande för allt vi gör 

– från produktutvecklingen till det person-

liga kundmötet. 

Starkt resultat 
2013 blev ett framgångsrikt år för länsför-

säkringsgruppen. Året avslutades visser-

ligen med ett antal stora stormskador och 

bränder som fick stor påverkan på flera 

länsförsäkringsbolag, men gruppen redo-

visar ändå ett stabilt försäkringstekniskt 

resultat. Premievolymerna inom sakförsäk-

ring ökade med nästan 4 procent och vi pas-

serade 20 miljarder i premieintäkter. En 

mycket stark kapitalavkastning bidrog till 

att rörelseresultatet uppgick till närmare 

4 miljarder. Baserat på årets resultat betalar 
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stärka Länsförsäkringar ABs finansiella 

grund. Kapitaltillskottet har i huvudsak 

använts för att stärka bankens kapitalbas 

med syfte att möta de nya kapitalkrav som 

ställs på svenska banker. 

Arbetet med anpassningen till de nya 

regelverken kräver fortsatt betydande resur-

ser. Jag är i grunden positiv till åtgärderna 

som leder till en mer sund finansbransch. 

Men jag skulle vilja se mer långsiktighet så 

att vi kan ha en klar uppfattning om vilka 

spelregler som gäller för att kunna vidta 

åtgärder som leder till det reglerna i grun-

den är avsedda för – alltså ökad kundnytta. 

Reglerna för olika verksamheter i de finan-

siella systemen bör dessutom vara samord-

nade och harmoniera med varandra.  

Utmaningar framåt
Länsförsäkringsgruppen driver gemensamt 

ett antal framåtriktade utvecklingsprojekt, 

till exempel fortsätter vi vår framgångsrika 

utveckling av mobila tjänster. Kundernas 

efterfrågan på vassa mobila tjänster ökar i 

snabb takt och vi ligger här i den absoluta 

framkanten – det har vi också fått flera 

utmärkelser för. Den digitala utvecklingen 

är en av våra viktigaste framtidsfrågor, 

naturligtvis styrd av förändrade behov och 

beteenden. Och den mobila utvecklingen är 

den som går snabbast. Vi har idag fler mobila 

inloggningar än inloggningar i internetban-

ken; varje månad görs 4,5 miljoner inlogg-

ningar i appen, vilket är en miljon mer än i 

internetbanken. 25 procent av all fondhan-

del sker i appen och i genomsnitt loggar en 

kund in i appen 30 gånger per månad. Att 

fortsätta utveckla våra mobila tjänster lig-

ger verkligen i linje med vårt löfte att vi 

alltid finns nära kunden – så mycket när-

mare än i fickan är svårt att komma. 

Vi fortsätter vår omfattande satsning på 

liv- och pensionsmarknaden – där vi ska ta 

betydligt mer plats framöver och där vi har 

ett erbjudande som står sig väldigt väl. 

Byggt på en unik syn på rådgivning vidare-

utvecklar vi nu framtidens liv- och pen-

sionserbjudande till företag och privatper-

soner. Vi har ett starkt fondliverbjudande 

och vi erbjuder nu våra befintliga kunder 

med traditionell förvaltning att villkors-

ändra till Nya Trad. Möjligheten innebär 

kortfattat att sänkta garantinivåer i kombi-

nation med lägre avgifter möjliggör en för-

ändrad placeringsmix med högre förväntad 

avkastning och förbättrade möjligheter till 

framtida värdeökning på sparat kapital. 

Överföringen kommer att ta några år, men 

jag är övertygad om att vi kommer att 

lyckas – så bra är erbjudandet. Bankverk-

samheten fortsätter att utvecklas kontrolle-

rat, där lönsamheten stärks i takt med att 

fler kunder väljer allt mer ur vårt breda 

banksortiment. 

Stockholm i mars 2014

På uppdrag av de  

23 länsförsäkringsbolagen

STeN DUNéR
Vd Länsförsäkringar AB
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om Läns för säkringar  Länsförsäkringsgruppen är unik på den svenska 
marknaden för finansiella tjänster. 23 kundägda länsförsäkringsbolag i 
samverkan kombinerar det mindre företagets förmåga att förstå kunden 
med stordriftsfördelarna som en samverkan ger. I alla kanaler och i alla 
kundmöten bygger varumärkeslöftet på närhet. Upplevelsen av en ökad 
närhet och ett minskat avstånd i relationen med Länsförsäkringar är väg-
ledande för allt som görs – från produktutvecklingen till det personliga 
kundmötet. 

Under ett och samma varumärke får kun-

derna en helhet av tjänster inom bank, för-

säkring och fastighetsförmedling genom 23 

självständiga och kundägda länsförsäk-

ringsbolag. Ömsesidighet, närhet och lokal 

beslutskraft har i två sekler byggt fram-

gångarna inom sakförsäkring och sedan 

översatts till de finansiella tjänsterna och 

fastighetsförmedlingen. Den marknadsle-

dande positionen på sakförsäkringsmarkna-

den har befästs. Livförsäkringsverksamhe-

ten har ett tydligt fokus på att vara den bästa 

pensionspartnern för företag och privatper-

soner genom hela spartiden och även när 

utbetalningarna börjat. Bankverksamheten 

växer och grunden är lagd för att bli ett 

självklart bankalternativ, framförallt för 

befintliga försäkringskunder. Fastighetsför-

medlingen har på bara några få år gått från 

noll till landets tredje största aktör. Detta är 

ett exempel på styrkan i varumärket – och 

på kundfördelen i att samla allt som har 

med en trygg bostadsaffär att göra på ett 

ställe. Hälsaområdet är en annan stark till-

växtmarknad för länsförsäkringsgruppen. 

Närhet i alla kundmöten
Länsförsäkringar arbetar i alla kanaler och 

i alla kundmöten med ett varumärkeslöfte 

som bygger på närhet. Upplevelsen av en 

ökad närhet och ett minskat avstånd i rela-

tionen med Länsförsäkringar ska vara väg-

ledande för allt som görs – från produktut-

vecklingen till det personliga kundmötet. 

Närhetsprincipen bygger på ett antal närhe-

ter, till exempel den geografiska närheten, 

den attitydmässiga närheten och den 

beslutsmässiga närheten. För att lyckas 

skapa en tydlighet i marknaden kring vad 

varumärket står för krävs en förståelse och 

ett engagemang från hela länsförsäkrings-

gruppen. Det räcker inte med att de som 

möter kunderna ute i länsförsäkringsbola-

gen har insikt i hur varumärkeslöftet ser ut. 

Även samtliga medarbetare inom det 

gemensamt ägda Länsförsäkringar AB 

måste ha det, eftersom uppdraget är att 

skapa förutsättningar för länsförsäkrings-

bolagen att lyckas i sina lokala kundmöten. 

Kundernas trygghet det enda uppdraget
Omsorgen om kundernas trygghet är Läns-

försäkringars enda uppdrag, eftersom kun-

derna också är uppdragsgivare och ägare. 

Varje länsförsäkringsbolag ägs av sina sak-

försäkringskunder, vilket innebär att vinst-

delning sker i form av återbäring till kun-

derna och att inga vinstmedel delas ut till 

en ägarkrets på det sätt som sker i ett aktie-

bolag. Detta är en av Länsförsäkringars 

bärande principer, som lägger grunden för 

synen på kundrelationen. Tradition och vär-

deringar grundar sig i att alltid se till vad som 

är bäst för kunderna, med utgångspunkt i 

kundernas vardag. Att vara kundägda skapar 

grund för att vara nära, ge bästa service och 

ha lokal förankring. 

För att till fullo lyckas leva upp till det 

kundorienterade synsätt som är grunden 

för Länsförsäkringars verksamhet krävs att 

kunden uppfattar det som naturligt och för-

delaktigt att samla sitt bank- och försäk-

ringsengagemang i sitt lokala länsförsäk-

ringsbolag. Detta synsätt präglar hela verk-

samheten. Alla kundmöten, oavsett om de 

sker mellan fyra ögon, via telefon eller 

internet, ska utgå från kundens behov. 

Balans mellan lokalt och gemensamt
Tillsammans har länsförsäkringsgruppen 

utvecklat balansen mellan småskalighet och 

storskalighet. Länsförsäkringsbolagens 

samverkan genom Länsförsäkringar AB har 

vuxit fram utifrån ett decentraliserat pers-

pektiv, inte tvärtom. Det har varit de lokala 

bolagen som bestämt sig för samverkan för 

att nå skalfördelar och för att kunna kon-

centrera sig på det som är det viktigaste; hur 

mötet med kunderna sker och hur kundrela-

tioner utvecklas till att präglas av närhet. 

Vissa saker inom länsförsäkringsgruppen 

drivs storskaligt för att skapa fördelar, till 

exempel utveckling av produkter och IT-

system. Andra delar lämpar sig bättre för 

arbete i mindre skala, som till exempel 

kundmötet. Framgången ligger i balansen. 

Det här är  
Länsförsäkringar
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Utgångspunkten för samarbetet inom läns-

försäkringsgruppen är alltid att så stor del 

som möjligt av verksamheten ska drivas av 

de lokala bolagen och att i princip alla 

kundkontakter ska ske där. För Länsförsäk-

ringar är kärnidén att möta och känna kun-

den och det görs bäst i småskalighet. Det är 

så närheten i kundmötet kan byggas. Den 

lokala närvaron är ett område där Länsför-

säkringar inte kompromissar. Men det hin-

drar inte att det finns andra områden där 

storskaligheten kommer att utvecklas ännu 

mer. Också storskaligheten har ju som 

yttersta mål att stärka kundnyttan. Stor-

driftsfördelarna uppstår i samverkan mellan 

länsförsäkringsbolagen. Samverkan sker 

genom det gemensamt ägda Länsförsäk-

ringar AB med dotterbolag. Länsförsäk-

ringar ABs uppgift är att genom affärs-, 

 service- och utvecklingsverksamhet skapa 

förutsättningar för länsförsäkringsbolagen 

att bli framgångsrika på sina respektive 

marknader och att svara för länsförsäk-

ringsgruppens gemensamma strategier.

Det starka varumärket  
och de nöjda kunderna
Länsförsäkringsbolagen möter kunderna, 

oavsett om det handlar om bank, försäkring 

eller fastighetsförmedling, under ett och 

samma varumärke. Det visar styrkan i varu-

märket, som är resultatet av ett varumärkes- 

och värderingsarbete som varit konsekvent 

och långsiktigt. Varumärket är ett sätt att 

leva och uppträda i kontakt med kunderna 

och med samhället i övrigt. Varumärket är 

fortsatt mycket starkt i relation till konkur-

renternas inom branschen för bank, försäk-

ring och pension. Nordic Brand Academys 

mätning Anseendebarometern 2013 visar 

att Länsförsäkringar har högst anseende 

bland företag verksamma inom bank och 

försäkring. Länsförsäkringar har också 

länge legat i toppen när Svenskt Kvalitets-

index redovisar hur nöjda kunderna är med 

sin bank och sitt försäkringsbolag. 
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23 länsförsäkringsbolag har tillsammans 
3,5 miljoner kunder.

Länsförsäkringsbolagen samverkar genom 
Länsförsäkringar AB.
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Inom länsförsäkringsgruppen är ägarstyr-

ningen en del av ett mångfacetterat samspel 

mellan länsförsäkringsbolagen. Länsför-

säkringsbolagen är på en och samma gång 

medlemmar i federationen, beställare och 

nyttjare av Länsförsäkringar ABs tjänster, 

distributörer av Länsförsäkringar ABs pro-

dukter och ägare av Länsförsäkringar AB.

I samspelet mellan länsförsäkringsbola-

gen handlar ägarstyrningen inte bara om 

styrningen av den gemensamma verksam-

heten, utan också om att säkerställa att 

samtliga länsförsäkringsbolag tar sin del av 

ansvaret för utvecklingen av den verksam-

het som de gemensamt valt att investera i. 

Utvecklingen av de gemensamma affärerna 

och de senaste årens tillväxtplaner har gjort 

att länsförsäkringsbolagens ägarstyrning 

visavi Länsförsäkringar AB alltmer kommit 

att hamna i fokus. Ägarstyrningen har kom-

mit att bli en allt viktigare del av samspelet 

mellan länsförsäkrings bolagen. 

Ägarstyrningens grunder
Länsförsäkringar AB är ett aktiebolag, och 

tillika moderbolag i en finansiell koncern, 

med aktier som ägs individuellt i olika 

omfattning av de 23 länsförsäkringsbolagen 

och 16 socken- och häradsbolag. Vart och 

ett av länsförsäkringsbolagen ansvarar som 

ägare för att det finns en fungerande ägar-

styrning visavi Länsförsäkringar AB. I for-

mell mening är varje länsförsäkringsbolags 

styrelse ansvarig för ägarstyrningen. Mot 

bakgrund av den federativa organisationen 

och avsikten med ägandet av Länsförsäk-

ringar AB, har länsförsäkringsbolagen till-

sammans skapat gemensamma former för 

ägarstyrning. Det är former som svarar upp 

både mot de krav som normalt ställs på 

ägarstyrning och som samtidigt beaktar de 

federativa förutsättningarna för samarbetet. 

Ägarstyrningen i Länsförsäkringar AB 

har tydliga fördelar jämfört med ägarstyr-

ning i många större finansiella koncerner. 

Detta tack vare att samtliga länsförsäk-

ringsbolag har samma tydliga syfte med 

ägandet, är aktiva och att de tillsammans 

har tillräckligt stor finansiell kapacitet för 

att trygga långsiktigheten i ägandet. 

Ägarstyrningens logik
Ägarstyrningens logik handlar i huvudsak 

om relationen mellan länsförsäkringsbola-

gens styrelser, Länsförsäkringar ABs 

bo lagsstämma och länsförsäkringsbolagens 

ägarkonsortium och Länsförsäkringar ABs 

Ägarstyrning
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Ägarstyrning i länsförsäkringsgruppen
ägarstyrningen handlar i huvudsak om relationen mellan länsförsäkringsbolagens styrelser, Länsförsäkringar 
ABs bolagsstämma och länsförsäkringsbolagens ägarkonsortium och Länsförsäkringar ABs styrelse.  
ägarkonsortiet är ingen juridisk enhet men har en central roll i samspelet.

uppgiften regleras i ett 
avtal mellan de 23 ägarna

forum för ägarstyrning 
 och federativt samspel 

Kunder/delägare

Ägarkonsortium

23 länsförsäkringsbolagsstyrelser

Länsförsäkringar ABs styrelse

Länsförsäkringar ABs dotterbolagsstyrelser

Bolagsstämmor

styrelse. Den formella ägarstyrningen sker 

genom bolagsstämman men länsförsäk-

ringsbolagens ägarkonsortium och länsför-

säkringsbolagens representation i styrelsen 

för Länsförsäkringar AB är också viktiga 

delar i ägarstyrningen. Formellt regleras 

bolagsstämmans uppgifter i lag och i bolags-

ordningen. Konsortiets uppgifter regleras 

i länsförsäkringsbolagens konsortialavtal.

Länsförsäkringar ABs styrelse väljs av 

 bolagsstämman som utgörs av företrädare för 

samtliga aktieägare. Valet av styrelse bereds 

genom en process styrd av ägarna genom en 

av bolagsstämman utsedd valberedning. Val-

beredningens sammansättning, mandattid 

med mera regleras i bolagsordningen. Kon-

sortiets ordförande ansvarar för processen 

gällande förnyelse av valberedning. 

Valberedningens huvuduppgift är att 

föreslå val av ledamöter till Länsförsäk-

ringar ABs styrelse. I valberedningen läggs 

därmed grunden för ägarnas styrning av 

verksamheten inom Länsförsäkringar AB. 

Valberedningen har i sin roll att företräda 

ägarna och ägarnas intentioner med Läns-

försäkringar AB, och att säkerställa att bästa 

kompetens nyttjas för bemanningen av 

Länsförsäkringar ABs styrelse. 

Ägarnas uppdrag till valberedningen 

framgår av en särskilt dokumenterad 

instruktion som fastställs av bolagsstäm-

man. Det är viktigt att det finns en tydlig 

rågång mellan valberedningen och styrel-

sen. Valberedningen arbetar självständigt 

från styrelsen på uppdrag av ägarna. Samti-

digt är det viktigt att det sker ett samspel 

mellan valberedningen och styrelsens ord-

förande, både för upprätthållande av kvali-

teten i processen och för undvikande av 

polarisering. Ett exempel är den årliga 

utvärdering som styrelsen gör av sitt eget 

arbete. Utvärderingen dokumenteras och 

tillhandahålls valberedningen och utgör 

därmed också grunden för valberedningens 

utvärdering av styrelsen. 

Länsförsäkringar ABs styrelse agerar som 

ägarnas företrädare inom den ram som ges 

av ägarnas avsikt med verksamheten. Läns-

försäkringar ABs styrelse driver alltså de 

strategier och mål som ägarna från tid till 

annan kommer överens om och verkställer 

därmed ägarnas uppdrag. Länsförsäkringar 

ABs styrelse har samtidigt ett stort ansvar för 

att vårda det kapital som länsförsäkrings-

bolagen har placerat i Länsförsäkringar AB. 

Länsförsäkringsbolagens uppdrag till Läns-

försäkringar ABs styrelse beslutas i konsor-

tiet och finns dokumen terat bland länsförsäk-

ringsgruppens styr dokument. Länsförsäk-

ringar ABs styrelse beslutar, med utgångs-

punkt från uppdraget från ägarna, om verk-

samhetens inriktning och omfattning. 
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Hållbarhet  
i Länsförsäkringar

Bakgrund
Frågor om ekonomisk, miljömässig och 

social hållbarhet har för Länsförsäkringar 

alltid varit mer en naturlig del av verksam-

heten än en vald strategi. 23 kundägda 

bolag som gemensamt äger Länsförsäk-

ringar AB – hela verksamheten med enda 

syfte att skapa trygghet för kunder och 

ägare. En trygghet som inte bara handlar 

om att förebygga sakskador – den handlar 

lika mycket om en ekonomisk trygghet vid 

en skada och en omtanke om bankkunders 

vardagsekonomi och liv- och pensionsför-

säkringskunders livskvalitet och tryggade 

ålderdom. Ett omfattande engagemang har 

därför vuxit fram med målet att minska ris-

kerna och skapa trygghet även i den omgiv-

ning där dessa människor lever och verkar. 

Länsförsäkringar har en historia där enga-

gemang inte alltid kräver motprestation. Där 

lokala ansträngningar inte bara vänder sig 

till de egna kunderna, utan är en ansats att 

göra gott för hela lokalsamhället i stort. 

Hållbarhet inom Länsförsäkringar

”Att nära våra kunder och i samverkan med de lokala 

samhällen där vi verkar arbeta långsiktigt med hållbar-

hetsfrågor är för oss en naturlig del av verksamheten. För 

de lokala, kundägda länsförsäkringsbolagen och för det 

gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är det inte en fråga 

om en vald strategi – det är ett uttryck för vilka vi är.”  
STEN DUNÉR,  Vd Länsförsäkringar AB, gruppens gemensamma bolag

Hållbarhetsredovisning 2013 
För mer information om hållbarhet och miljö
arbete, se även Länsförsäkringar ABs årsredo
visning som innehåller en hållbarhetsredovis
ning enligt GRI.

Kundägd bolagsform skapar långsiktighet
Länsförsäkringsbolagen har kunden som 

enda uppdragsgivare. För länsförsäkrings-

bolagen har begrepp som omsorg och kun-

den i centrum alltid varit naturliga konse-

kvenser av vilka länsförsäkringsbolagen 

är: Kundägda bolag med enda uppdrag att 

skapa individuell trygghet för kunder och 

ägare. Kundnyttan är ledstjärnan i allt som 

görs. Verksamheten bygger på en genuin 

kundorientering, samtidigt som den alltid 

måste vara förenad med en sund affärsmäs-

sighet. Länsförsäkringsbolagen har också 

en historia där engagemang och omsorg 

inte alltid kräver motprestation, utan där 

målsättningen är att göra gott för hela sam-

hället. Att vara en stabil och trygg aktör 

blir därmed självklart. Inget bolag inom 

Länsförsäkringar AB har mottagit något 

statligt stöd under 2013.  
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Socialt ansvar

Engagemang i det  
lokala samhället

Länsförsäkringsbolagen har sedan lång tid 

tillbaka haft ett starkt engagemang i det 

lokala samhällets utveckling och tillväxt. 

Samtliga länsförsäkringsbolag stödjer och 

samarbetar aktivt med organisationer, fören-

ingsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under 

lång tid har syftet varit att skapa individuell 

trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men 

parallellt med det har en viktig del av arbetet 

också handlat om att minska risker och skapa 

trygghet där människor lever och verkar. 

Insatser som gynnar inte bara de egna kun-

derna utan hela samhället. Dessutom bedrivs 

ett aktivt förebyggande samhällsarbete i syfte 

att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt 

för människorna i länet. Omsorgen om det 

lokala samhället syns också i den långsiktiga 

omsorgen om pensionsspararnas pengar och 

i bankerbjudandets lokala prägel. Det pågår 

också ett långsiktigt arbete med bidrag till 

forskning som syftar till ökad individuell 

trygghet och minskade risker i samhället. 

Engagemanget i människors vardag om- 

fattar hela verksamheten – från sakförsäk-

ringar till pensionssparande och banktjäns-

ter. Med 700 000 sakförsäkringsskador, för-

delade på närmare 3 miljoner kunder, blir 

det skadeförebyggande arbetet en av de 

 viktigaste uppgifterna. Målet är alltid det-

samma, att ge människor och företag förut-

sättningar att leva i ekonomisk trygghet. 

Länsförsäkringsbolagen gör det nära sina 

egna kunder och Länsförsäkringar AB 

 skapar rätt förutsättningar. 

Skadeförebyggande arbete är  
omsorg om kundernas pengar
Inom länsförsäkringsgruppen läggs mycket 

kraft på skadeförebyggande arbete. Det är en 

helt naturlig konsekvens av vilka Länsför-

säkringar är. Exempel på insatser är trafik-

säkerhetsarbete, hälsofrämjande arbete och 

aktivt miljö- och klimatarbete i närmiljön 

och i hela landet, som både minskar skade-

kostnader och utsläpp av koldioxid. Genom 

att sänka skadekostnaderna kan premierna 

hållas nere. Inom områdena brand och vat-

ten har det under många år bedrivits skade-

förebyggande arbete såväl från länsförsäk-

ringsbolagen som gemensamt genom Läns-

försäkringar AB. Det gemensamma arbetet 

har som inriktning att påverka myndigheter 

och branschorganisationer vid regelutform-

ning för byggande för att höja brand- och 

vattenskadesäkerheten. Länsförsäkringar 

AB arbetar på motsvarande sätt med bland 

annat trafiksäkerhetsfrågor. Att förebygga 

skador är också en viktig del av miljöarbetet.

Motverka finansiell brottslighet
En säker verksamhet inom Länsförsäkringar 

AB är en självklar prioritet och omfattar 

informationssäkerhet, IT-säkerhet, operativ 

risk, kontinuitetsplanering samt fysisk säker-

het. Det finns tydliga lagar, regler och rutiner 

för samtliga medarbetare inom verksamhe-

Omsorg om kundernas pengar ten att förhålla sig till. Alla medarbetare ut- 

bildas, främst via e-learning och intranät men 

också i form av riktade utbildningsdagar. 

Länsförsäkringar genomför löpande utbild-

ningsprogram inom säkerhet och penning-

tvätt för att öka medvetenheten om riskerna 

för finansiell brottslighet och förmågan att 

hantera dem.

Inom Länsförsäkringar Bank bedrivs ett 

omfattande arbete med att begränsa risken 

för att bankverksamheten utsätts eller 

utnyttjas för finansiella brott. Bankverksam-

heten analyserar risker löpande inom områ-

det. Aktiv monitorering av transaktioner 

sker för att upptäcka penningtvätt och finan-

siering av terrorism. Även andra typer av 

bedrägeriförsök, exempelvis kortbedräge-

rier bevakas. Avsteg eller avvikelser rappor-

teras av medarbetarna i ett gemensamt rap-

porteringssystem. 

Länsförsäkringar Bank deltar i Svensk 

barnkoalition mot barnpornografi (ECPAT), 

som har till syfte att övervaka och stoppa 

betalningar för barnpornografi via det 

svenska betalningssystemet. 

Ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringars fondbolag är genom 

sina fonder investerade i ett stort antal 

bolag över hela världen. Övertygelsen är 

att de bolag som jobbar integrerat med 

ekonomi, miljö och sociala frågor kommer 

att vara de bästa investeringarna över tid. 

Länsförsäkringar Fondförvaltning har 

undertecknat UNPRI, FNs principer för 

ansvarsfulla investeringar.

Arbetet med ansvarsfulla investeringar 

bygger på samma värdegrund som svenska 

staten ger uttryck för genom de internatio-

nella konventioner som Sverige underteck-

nat inom områdena miljö, mänskliga rät-

tigheter, barnarbete, arbetsrätt, korruption 

och inhumana vapen. Målsättningen med 

arbetet är att genom dialog påverka bolag 

som bryter mot internationellt accepterade 

konventioner och riktlinjer. När påverkans-

dialogen inte når framgång exkluderas 

bolagen ur Länsförsäkringars fonder. 

I arbetet med ansvarsfulla investeringar 

samarbetar Länsförsäkringar Fondförvalt-

ning med en extern analysfirma. Med hjälp 

av deras analysprocess identifieras företag 

som enligt offentlig dokumentation bedri-

ver sin verksamhet i strid mot väletable-

rade internationella normer. Det är totalt 

50 internationella normer och konventio-

ner som ingår i modellen. Fondbolaget har 

kontinuerlig bevakning på investerade 

bolag för att säkerställa att inga bolag bry-

ter mot dessa internationella normer och  

för sedan en dialog med dessa bolag för 

Fondbolagets räkning för att få till en för-

ändring av deras agerande. Under 2014 

utökas resurserna för att ta ytterligare ett 

steg mot integrering av hållbarhetsfaktorer 

i kapitalförvaltningen. 
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Attraktiv arbetsgivare  
inom försäkring, bank och 
fastighetsförmedling
Medarbetarfrågorna hanteras individuellt i respektive bolag inom länsför
säkringsgruppen, samtidigt som det i vissa frågor sker gemensam utveck
ling och samordning mellan länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar 
AB. En gemensam ambition har länge varit att flytta fram positionerna 
som attraktiv arbetsgivare.

Medarbetare

Utmärkelser som attraktiv arbetsgivare
När unga yrkesverksamma akademiker ran-

kar var de helst vill jobba placerar sig Läns-

försäkringar bland de 100 högst rankade 

företagen på listan ”Ideala arbetsgivare” i 

Universums undersökning Karriärbarome-

tern. Ekonomtalangernas association av 

Länsförsäkringar som arbetsgivare är enligt 

undersökningen attraktiva produkter och 

tjänster, framgång på sin marknad, professi-

onell utbildning och utveckling samt res-

pekt för medarbetare. En association som 

också överensstämmer med en intern 

undersökning i frågan. 

För elfte året i rad får Länsförsäkringar 

utmärkelsen ”Försäkringsbranschens mest 

attraktiva arbetsgivare” av ekonomstudenter 

som svarat på undersökningen Företagsba-

rometern.  I samma undersökning placerar 

sig Länsförsäkringars bank på femte plats 

och fastighetsförmedlingen som trea.

Di.se/Din karriär granskar årligen Sveri-

ges mest spännande företag att göra karriär 

på. Efter att ha nominerats och undersökts 

bland 300 bolag utsågs Länsförsäkringar 

till ett Karriärföretag 2013. Juryns bedöm-

ning av ett Karriärföretag är ”företag som 

arbetar engagerat för att vara en attraktiv 

arbetsgivare och erbjuder unika utmaningar 

och extra intressanta karriärmöjligheter”. 

Förutom deltagande på arbetsmarknads-

dagar på universitet och högskolor har ett 

antal olika aktiviteter genomförts inom 

länsförsäkringsgruppen i syfte att stärka 

arbetsgivarvarumärket på rekryterings-

marknaden, som till exempel: 

•	 Samarbete	med	Mitt	Liv,	en	organisation	

som framförallt ger kvinnor med 

utländsk härkomst och som ofta är hög-

utbildade, en möjlighet att komma in på 

svensk arbetsmarknad. 

•	 Uppdragsgivare	i	Drivhusets	tävling	som	

riktar sig till studenter. Drivhuset hjälper 

nya entreprenörer att starta och driva 

företag eller på andra sätt förverkliga 

sina idéer. 

•	 Rekrytering	till	studentpooler	under	stu-

dietid och sommarjobb samt erbjudande 

om praktikplatser. Medarbetare som 

engagerar sig som mentorer åt studenter.

•	 Rekryteringen	av	sommarakademiker	

till mer kvalificerade arbetsuppgifter. 

Intern arbetsmarknad
23 självständiga länsförsäkringsbolag som 

gemensamt äger Länsförsäkringar AB inne-

bär en stor intern arbetsmarknad och 

utveckling för medarbetarna i en mångfald 

av yrken. Totalt har cirka 500 lediga jobb 

internannonserats under året inom länsför-

säkringsgruppen. 

Bred utbildningsverksamhet
Länsförsäkringar investerar i utbildning 

och kompetensutveckling för medarbe-

tarna. Möjligheter till det finns både inom 

det lokala länsförsäkringsbolaget samt via 

en gemensam utbildningsverksamhet inom 

Länsförsäkringar AB som i huvudsak till-

handahåller diplomerade affärsutbildningar 

inom liv-, bank- och sakförsäkringsområdet.

Diplomutbildningarna är inriktade på att 

ge medarbetarna den kompetens som 

behövs för att på ett affärsmässigt sätt 

erbjuda kunder produkter och lösningar 

som motsvarar deras behov.

Ledarskapsutbildningar genomförs 

internt genom den egna utbildningsverk-

samheten samt inom samarbetsorganisatio-

nen Eurapco (European Alliance Partners 

Company). Till dessa utvecklingsprogram 

nomineras årligen chefer på ledningsnivå 

och specialister. 

Arbetsmiljö och Hälsa
Inom arbetsmiljö och hälsa erbjuder läns-

försäkringsbolagen sina medarbetare en 

sjukvårdsförsäkring och arbetar professio-

nellt med rehabilitering via rehabiliterings-

försäkringen eller i egen regi. Träning och 

friskvård subventioneras och på många 

bolag finns även egna motionslokaler. 
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Tillsvidareanställda 31 december

2013 2012

Kvinnor Män Kvinnor Män

23 länsförsäkringsbolag 2 283 1 959 2 284 1 971

Länsförsäkringar AB 876 659 837 673

Mäklarservice 78 43 79 45

Totalt antal tillsvidareanställda 5 898 5 889

Tillsvidare
anställda  

som rekryterats  
under året

Tillsvidare
anställda  

som slutat och  
gått till annat  

bolag inom Läns
försäkrings

gruppen

Tillsvidare 
anställda  
som slutat  
under året

 2013 2012 2013 2012 2013 2012

23 länsförsäkrings - 
bolag inkl Mäklarservice 205 287 42 29 174 188

Länsförsäkringar AB 140 111 8 11 102 115

23 länsförsäkrings 
bolag* Länsförsäkringar AB

Åldersintervall alla medarbetare 2013 2012 2013 2012

0–30 år 413 456 126 129

31–40 år 1 091 1 163 423 418

41–50 år 1 428 1 471 545 515

51–60 år 1 148 1 135 383 374

61– 269 278 58 74

Medelålder, kvinnor 44 44 44 44

Medelålder, män 45 45 45 45

23 länsförsäkringsbolag*

2013 2012

Åldersintervall chefer
Kvinnliga 

chefer 
Manliga  

chefer
Kvinnliga 

chefer 
Manliga  

chefer

0–30 år 3 12 1 2

31–40 år 28 58 32 52

41–50 år 91 107 93 117

51–60 år 63 102 43 102

61– 3 17 3 26

Totalt 188 296 172 299

Totalt 484 471

Länsförsäkringar AB

2013 2012

Åldersintervall chefer
Kvinnliga 

chefer 
Manliga  

chefer
Kvinnliga 

chefer 
Manliga  

chefer

0–30 år 1 3 2 1

31–40 år 21 27 19 25

41–50 år 38 48 35 40

51–60 år 15 32 19 31

61– 3 3 2 4

Totalt 78 113 77 101

Totalt 191 178

23 länsförsäkrings 
bolag* Länsförsäkringar AB

Medelålder chefer 2013 2012 2013 2012

Kvinnor 47 47 45 46

Män 47 48 46 46

23 länsförsäkringsbolag*

2013 2012

Könsfördelning ledning och styrelse Kvinnor Män Kvinnor Män

Vd 6 18 7 18

Ledningsgrupper 1) 78 111 71 122

Styrelseledamöter 2) 96 135 92 147

Fullmäktigeförsamling 3) 433 838 398 885

Länsförsäkringar AB

2013 2012

Könsfördelning ledning och styrelse Kvinnor Män Kvinnor Män

Vd 3 7 3 8

Ledningsgrupper 1) 21 42 20 41

Styrelseledamöter 2) 24 50 19 53
1) Inklusive fackliga representanter.
2) Ordinarie ledamöter inklusive fackliga representanter.
3) Ordinarie ledamöter.

23 länsförsäkrings 
bolag* Länsförsäkringar AB

Sjukfrånvaro i procent 2013 2012 2013 2012

Total sjukfrånvaro som en  
andel av ordinarie arbetstid 2,9 2,7 2,7 2,7

Andel av den totala sjukfrånvaron 
som avser sammanhängande 
sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 36,4 33,6 34,5 36,3

Medarbetarstatistik

* All statistik för de 23 länsförsäkringsbolagen inkluderar Länsförsäkringar Mäklarservice AB.
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Miljöhänsyn, en del  
i ett hållbart samhälle

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska 
effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. 
En viktig roll är att sprida den kunskapen till kunder och beskriva vilka 
andra åtgärder som Länsförsäkringar bidrar med för att minska miljö
påverkan. Ett engagemang i miljöfrågorna bidrar till ett mer ekologiskt 
och hållbart samhälle. 

Försäkringsprodukt för en giftfri miljö
Länsförsäkringar har utvecklat och tillhan-

dahåller sedan flera år en återvinningsför-

säkring för lantbrukare. Den minskar 

mängden miljöfarligt avfall och skrot i lant-

bruket. Under 2013 hämtades och omhän-

dertogs 427 ton farligt avfall som även 

inkluderar medicin och 5 726 ton skrot, 

plast och däck/gummi från jordbruk och 

landsbygdsfastigheter. 

Utsläpp av miljöfarliga ämnen
För den yttre miljön är varje skada som kan 

undvikas viktig. Varje skada innebär miljö-

påverkan i form av energiförbrukning, sane-

ring, transporter, materialanvändning och 

avfall. Länsförsäkringar har beräknat att en 

vattenskada innebär utsläpp av 300 kilo kol-

dioxid. 80 kilo kommer från transporter, 10 

kilo från avfuktning och 210 kilo från till-

verkning och omhändertagande av material. 

Därför är en viktig miljöåtgärd att hjälpa 

kunderna att undvika skador. För en villa 

som brinner ner till grunden har Länsförsäk-

ringar beräknat att 25 ton koldioxid släpps 

ut. Förutom utsläpp till luften i samband med 

branden, sker utsläpp av miljögiftiga ämnen 

till marken och närliggande  vattendrag genom 

det släckvatten som används. Genom Läns-

försäkringar AB drivs ett gemen samt skade-

förebyggande arbete. Syftet är att stärka Läns-

försäkringars roll i ett hållbart samhälle och 

att bidra till en utveckling av det lokala sam-

hället genom ökad trygghet och färre skador. 

Länsförsäkringar investerar ansvarsfullt
Genom Länsförsäkringar Fonder investerar 

Länsförsäkringar i ett stort antal bolag över 

hela världen. De bolag som jobbar integrerat 

med ekonomi, miljö och sociala frågor kom-

mer att vara de bästa investeringarna över 

tid. Arbetet med ansvarsfulla investeringar 

bygger på samma värdegrund som svenska 

staten ger uttryck för genom de internatio-

nella konventioner som Sverige underteck-

nat inom områdena miljö, mänskliga rättig-

heter, barnarbete, arbetsrätt, korruption och 

inhumana vapen. I arbetet med ansvarsfulla 

investeringar samarbetar fondbolaget med 

en extern analysfirma. Om bolag som är 

föremål för påverkansdialog inte är lyhörda 

eller fallet inte utvecklas på det sätt som är 

önskvärt avyttras bolaget och placeras på 

fondbolagets exkluderingslista. Alla 

externa förvaltare som fondbolaget anlitat 

måste därmed ta hänsyn till exkluderings-

listan i sin förvaltning av fondbolagets fon-

der, vilket innebär att förvaltarna inte tillåts 

investera i bolagen på exkluderingslistan. 

Bolag på exkluderingslistan blir kvar tills 

dess det är bekräftat att konventionsbrott 

upphört och att företaget har implementerat 

tillräckligt stark policy. Ett annat alternativ 

är att omedelbart sälja innehavet utan dia-

log. Fondbolaget följer FNs principer för 

ansvarsfulla investeringar (UN PRI). Under 

2014 utökas resurserna för att ta ytterligare 

ett steg mot integrering av hållbarhetsfakto-

rer i kapitalförvaltningen.

Att resa påverkar miljön
Resor i tjänsten resulterar i utsläpp av kol-

dioxid som är en av de växthusgaser som 

förstärker den redan befintliga växthusef-

fekten. För att minska klimatpåverkan från 

resorna styrs tjänsteresorna i stor utsträck-

Miljö

ning till tåg enligt de reseriktlinjer som gäl-

ler för respektive bolag. Många av länsför-

säkringsbolagen har egna miljöbilar som 

används i tjänsten för till exempel besikt-

ningar av skador. Flera bolag erbjuder de 

medarbetare som kör i tjänsten kurser i 

Ecodriving, för att lära sig att köra miljö- 

och energisnålt. Möten via telefon eller 

video sparar både miljö och arbetstid. 

Färre pappersutskick 
Som försäkringsbolag och bank är Länsför-

säkringar en stor brukare av papper. Varje år 

skickas ut mer än 72 miljoner pappersark ut 

till kunderna. Ett gemensamt mål är att öka 

andelen digitala dokument. Den förväntade 

minskade pappersanvändningen motsvarar 

lika mycket CO
2
-utsläpp som 1 650 flygre-

sor från Stockholm till Göteborg. Vidare 

minskar förbrukningen av tryckkemikalier 

med 15 ton.

Bra Miljöval El
Flera av kontoren i landet har el som är märkt 

med Bra Miljöval el. Kontoren värms i de 

flesta fall av lokalt producerad fjärrvärme. 

Många fastigheter är certifierade enligt 

LEED, Green Building samt Miljöklassad 

Byggnad. 

Stödjer forskning
Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forsk-

ningsfond stödjer vetenskaplig forskning 

som ligger nära människors vardagliga 

trygghet. Sedan 1990-talets början har 

Forskningsfonden finansierat närmare 160 

forskningsprojekt med tillsammans cirka 

90 Mkr inom bland annat: trafiksäkerhet, 
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brottsbekämpning, hälsa och välfärd, 

 klimat, miljö, brand, skog och lantbruk, 

återvinning av produkter. 

Långsiktigt och hållbart miljöarbete
Länsförsäkringsbolagen är certifierade 

enligt ISO 14001 sedan många år tillbaka. 

Bolagen inom länsförsäkringsgruppen 

arbetar efter en gemensam modell för att 

leda miljöarbetet. Gemensamma frågor 

hanteras i gemensamma beslutsforum och 

lokala miljöbeslut fattar bolaget själv. Det 

innebär en garanti för ett systematiskt och 

långsiktigt miljöarbete med lokal prägel. 

Varje år genomförs miljörevisioner på alla 

länsförsäkringsbolag. Återkommande 

granskningar av miljöarbetet borgar för 

att arbetet hela tiden utvecklas.

Aktiviteter runt om i landet
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har 

instiftat ett miljöpris som går till någon som 

gjort en värdefull insats för att förbättra 

miljön. Utmärkelserna delas ut till enskild 

person, förening, idrottsklubb, företag eller 

skolklass. De utser också årets Årets skade-

förebyggare för andra året i rad. Utmärkel-

sen går till enskild person, förening, idrotts-

klubb, företag eller skolklass till den som 

förtjänstfullt gjort insatser för människors 

liv och välbefinnande eller räddat stora eko-

nomiska värden, visat stor omtanke eller 

civilkurage.

Länsförsäkringar Stockholm undervisar 

skolklasser om miljögifter och nedskräp-

ning i Östersjön tillsammans med Briggen 

Tre Kronor.

Länsförsäkringar Västerbotten arbetar 

på olika nivåer för att höja lägstanivån för 

brandskydd i bostäder. Det handlar om 

myndighetsdialoger, informationsbrev 

direkt till kunder samt via filmer via you-

tube – Elda lagom.

Länsförsäkringar Jönköping har genom 

att aktivt delta i Klimatrådet (som startade 

på landshövdingens initiativ) bland annat 

arrangerat en elcykelaktivitet i Värnamo, 

köpt in en elcykel till varje kontor, för 

tionde gången medverkat till att arrangera 

klimatkonferens och sponsrat Vaggeryds 

kommun med översvämningsbarriärer för 

garagenedfarter. Länsförsäkringar Jönkö-

ping har tilldelats ett diplom av Klimatrådet: 

Miljökrav i skade
upphandlingen 
Länsförsäkringar Skåne arbetar aktivt med att få fler 

samarbetspartners att tänka över sitt miljöarbete och 

införa en miljöpolicy. Idag skrivs inga nya avtal med 

samarbetspartners om de inte kan visa upp en miljö policy.

Samarbete med 
Godsinlösen
Samarbetet med Godsinlösen innebär att 

allt skadat gods tas omhand enligt konse-

kventa rutiner. För kunden innebär det 

snabbare hantering och hjälp att bli av 

med skadat gods, för Länsförsäkringars 

del ger det sänkta skadekostnader och 

miljöriktig hantering.  

Återvinnings 
försäkring
I samarbete med Håll Sverige Rent 

erbjuds lantbrukskunderna att få sitt 

 farliga avfall och skrot hämtat. 

Samarbete med 
 energirådgivare 
Om kunden behöver råd eller undrar över något som har med 

energi i hemmet att göra, kan de få hjälp av en energirådgi-

vare hos länsförsäkringsbolagen. Att tolka energideklaratio-

ner och diskutera olika val av uppvärmning för villan – det är 

två exempel på vad en energirådgivare kan hjälpa till med.

GodA ExEMpEL

”Länsförsäkringar Jönköping får ett heders-

omnämnande för deras positiva utveckling 

av klimatanpassningsarbetet i länet. Läns-

försäkringar Jönköping sprider kunskap om 

vikten av miljösatsningar och tack vare dem 

ökar mångfalden av klimat anpassade åtgär-

der i vårt län”.

Länsförsäkringar Skåne utser Årets bilverk-

stad. Bedömningen baseras på hur fort bilen 

blir lagad och hur duktiga de är på att repa-

rera med minsta miljöpåverkan. Dessutom 

granskar och betygsätts bilverkstadens 

arbete, både under och efter utförd repara-

tion. Allt för att stimulera samarbetspartners 

till att ge kunderna den bästa servicen.
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Länsförsäkringar 
fortsätter att 
 stärka sin position 

sakförsäkring  Ett stabilt resultat trots stora stormskador 
och god volymtillväxt summerar året som gått. Premieintäk-
terna passerade 20 miljarder och marknadsandelen stärktes 
ytterligare.

Länsförsäkringsgruppens sakförsäkrings

affär tecknas till största del av respektive 

länsförsäkringsbolag. Vissa sakförsäkrings

affärer, som bland annat djurförsäkring och 

hälsaförsäkring, tecknas hos det gemen

samt ägda Länsförsäkringar ABs dotter

bolag. Av länsförsäkringsgruppens totala 

premieintäkt inom sakförsäkring på 20 mdr 

finns 16 mdr i de 23 länsförsäkringsbolagen 

och resten i Länsförsäkringar ABkoncernen.

Sakförsäkringsmarknaden 
Sakförsäkringsmarknaden växer stadigt 

mätt i inbetalda premier och nådde under 

2013 cirka 66 mdr, vilket betyder en ökning 

med 30 mdr under de senaste 10 åren. Efter

frågan på trygghet ökar i Sverige och det 

avspeglar sig genom att den största tillväx

ten sker inom hälsoförsäkring och att kun

derna försäkrar sina husdjur i allt större 

omfattning. Antalet försäkrade hem, villor 

och fritidshus är relativt stabilt, medan 

antalet personbilsförsäkringar fortsätter att 

öka. Den tidigare tydliga trenden på den 

svenska sakförsäkringsmarknaden vad gäl

ler samarbetet mellan banker, företag och 

andra organisationer fortsätter med nya 

konstellationer. Även försäkringsförmedlar

nas roll fortsätter att stärkas och nu har även 

privatkunderna blivit intressanta att bear

beta. Internetanvändningen fortsätter att 

öka och kunderna kan välja elektronisk post 

istället för brev. Kunderna sköter försäk

ringsaffärerna själva när de har tid och vill. 

Allt tuffare regelkrav i kombination med 

hårdare konkurrens ställer fortsatt krav på 

effektiviseringar för att minska driftskost

naderna. Ökad effektivitet och personal

minskningar har pågått under längre tid och 

flera av de stora försäkringsbolagen arbetar 

med effektivisering och utbyte av många 

och gamla försäkringssystem. Samtidigt 

som enklare arbetsuppgifter försvinner 

genom rationaliseringar och automatise

ringar ökar behovet av, och konkurrensen 

om, välutbildade medarbetare med specia

listkompetens, till exempel försäkringsak

tuarier. 

I ett längre perspektiv är frågan om social

försäkringens framtida utformning och 

eventuella privatisering av delar i denna 

viktig för sakförsäkringsbranschen. Den 

växande oron för att de offentliga socialför

säkringarna inte räcker till gör att fler teck

nar privata försäkringar inom samtliga 

områden som ger ersättning vid sjukdom, 

arbetslöshet, olyckor, dödsfall och pension. 

Även hushållens ökade skuldsättning ökar 

behovet av dessa typer av försäkringar. 

Företagarna är också måna om att de själva 

och deras medarbetare inte får långa sjuk

skrivningsperioder och sjukvårdsförsäk

ringen blir då ett sätt att öka tryggheten. 

Marknaden för sjuk och olycksfallsförsäk

ringar växer liksom marknaden för sjuk

vårdsförsäkring. Konkurrensen är hård 

framförallt inom sjukvårdsförsäkring där 

Länsförsäkringar växer och är fortsatt 

marknadsledande.

Marknadsposition
Länsförsäkringar stärker sin marknadsle

dande roll på i princip alla områden i den 

växande sakförsäkringsmarknaden och är 

dessutom särskilt starka inom tillväxtseg

menten sjukvårdsförsäkring och djurför

säkring. Marknadsandelen uppgick till 29,9 

Länsförsäkringar 34,2%
If 24,1%
Folksam 21,4%
Trygg Hansa 13,6%
Moderna 3,5%
Dina Försäkringar 3,3%

Marknadsandelen inom personbilsförsäkring ökade till 
34,2 procent. Både Länsförsäkringars premie bestånd 
och antal försäkringar ökade.

Länsförsäkringar behåller sin marknadsledande posi-
tion inom sakförsäkring med en marknads andel på 
29,9 procent.

Marknadsandelar personbil,  
andel av antal försäkringar

Marknadsandelar sakförsäkring,  
andel av inbetalda premier

Länsförsäkringar 29,8%
If 18,2%
Trygg Hansa 16,0%
Folksam 15,9%
Moderna 3,3%
Captivebolag 2,7%
Dina Federation 2,6%
Zürich 1,6%
Övriga 9,9%
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(29,5) procent mätt i inbetalda premier. 

Både premieintäkt och antal försäkringar 

har ökat under året. Länsförsäkringar fort

sätter att öka från en mycket stark position 

inom företag med en marknadsandel på 

36,5 (36,3) procent. Länsförsäkringar kan 

genom sin lokala förankring bättre möta 

företagarnas behov och situation, vilket är 

en av förklaringarna till att positionen 

stärkts inom i stort sett hela landet. Läns

försäkringar är därmed fortsatt marknads

ledande inom företag & fastighet, villahem, 

trafik&motor och djurförsäkring mätt i pre

mievolym. Inom personbil ökade antalet 

försäkringar och marknadsandelen uppgick 

till 34,2 (33,3) procent och inom villahem 

ökade marknadsandelen till 39,9 (39,4) pro

cent. Även inom djurförsäkring råder hård 

konkurrens och fler bolag lyfter fram djur

försäkring som en del i ett helkundserbju

dande. Marknaden fortsätter att växa och 

Länsförsäkringar behåller genom Agria 

Djurförsäkring sin ledande position med en 

marknadsandel på 59,2 (57,7) procent. 

Inom marknaden för sjukvårdsförsäkringar 

är Länsförsäkringar fortsatt marknadsle

dande. 

Mäklad affär
Genom Länsförsäkringar Mäklarservice 

når Länsförsäkringar de kunder som väljer 

att företrädas av försäkringsförmedlare. Vid 

utgången av 2013 uppgick länsförsäkrings

gruppens förmedlade sakförsäkringspremie 

till 1 477 Mkr (1 399) Mkr. 

Länsförsäkringsgruppens förmedlade 

sakförsäkringsaffär uppgår till 28 procent 

av det totala sakförsäkringsbeståndet för 

företagsförsäkring. Efterfrågan på hälso 

och sjukvårdsförsäkringar ökar kraftigt. 

Länsförsäkringsgruppens förmedlade 

Grupp och Hälsaaffär uppgick vid utgången 

av 2013 till 210 Mkr.

Under 2013 säkrade Länsförsäkringar 

två viktiga Grupplivupphandlingar, UIG 

Gruppliv via Max Matthiessen och GU1 via 

Mercer.

Utöver arbetet med försäljning har Läns

försäkringar fortsatt arbetet med att 

utveckla automatiserade tjänster i den för

medlade affären, allt för att underlätta och 

förbättra försäkringsförmedlarnas självser

vice. 

Länsförsäkringar 25,1%
Folksam 48,8%
Trygg Hansa 11,1%
If 10,0%
Moderna 3,5%
Dina Försäkringar 1,5%

Länsförsäkringar 39,9%
Folksam 28,3%
If 12,3%
Trygg Hansa 10,7%
Dina Försäkringar 5,3%
Moderna 3,5%

Länsförsäkringar 36,5%
If 12,4%
Trygg Hansa 12,1%
Captivebolag 11,1%
Zürich 6,6%
Landstingen 6,1%
Moderna 3,3%
Dina Federation 3,2%
Folksam 2,9%
Gjensidige 2,4%
Övriga 3,4%

kort oM 2013

 Den marknadsledande positio-
nen bibehölls och marknads-  
andelen stärktes till 29,9 (29,5) 
procent.

 Premievolymerna ökade med 
nästan 4 procent och länsförsäk-
ringsgruppen passerade 20 mdr 
i premieintäkter.

 Konsolideringen stärktes och 
konsolideringsgraden uppgick till 
206 (182) procent.

 Det försäkringstekniska resul-
tatet minskade till 1 247 (1 439) 
Mkr främst till följd av ökade kost-
nader från stormar och bränder.

 Totalkostnadsprocenten 
 försämrades till 98 (97)  procent.

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

Marknadsandelar hemförsäkring,  
andel av antal försäkringar

inom företags- och fastighetsförsäkringar bibehåller 
Länsförsäkringar en stark position med en marknads-
andel på 36,5 procent.

Länsförsäkringar är fortsatt marknadsledande 
inom  villahemförsäkring med en marknadsandel 
på 39,9 procent.

Marknadsandelar företags- och fastighets-
försäkringar, andel av inbetalda premier

Marknadsandelar villahemförsäkring, 
andel av antal försäkringar
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Verksamhetsområden

Motor
Länsförsäkringar har stärkt sin position 

ytterligare på motorförsäkringsmarknaden 

under året. Motormarknaden har haft en 

normal ökningstakt, men Länsförsäkringars 

motorbestånd ökar betydligt mer än så. 

Länsförsäkringar ökar både i antal försäk

rade personbilar samt i övriga fordon. 

Marknadsandelen för trafikförsäkringar lig

ger nu på över 35 procent mätt för samtliga 

fordon. Den stärkta positionen har flera för

klaringar. Ett kontinuerligt arbete med risk

anpassning i prissättningen gör det möjligt 

att hålla priserna konkurrenskraftiga. Läns

försäkringsbolagen har också haft ett ökat 

säljfokus av motorförsäkringsprodukterna. 

Under året lanserades Provapåförsäkringar 

via bilhandelskanalen på bredare front inom 

länsförsäkringsgruppen, vilket gör att erbju

dandet har stärkts. 

Skadekostnaden för personbil 2013 ökade 

något jämfört med föregående år. Det är 

särskilt tydligt för glasskador, maskinska

dor, brand och räddning.    

Motor 2013 2012

Premieintäkt, brutto, Mkr 6 660 6 566

Personbil, antal försäkringar 1 504 000 1 452 000

Personbil, marknadsandel, % 34,2 33,3

Övriga fordon, antal 
försäkringar 1 297 000 1 266 000

Övriga fordon,  
marknadsandel, % 48,5 46,7

Boende
Marknaden för boendeförsäkring har under 

året vuxit med 3,8 procent mätt i premiein

komst. Länsförsäkringar har under samma 

period ökat premieinkomsten inom boende

försäkring med 5,3 procent och är fortsatt 

marknadsledande med 29,2 procent av hela 

boendeförsäkringsmarknaden. Länsförsäk

ringar är störst inom villahemförsäkring 

med en marknadsandel på 39,8 (39,4) pro

cent. Även inom fritidshusförsäkring är 

Länsförsäkringar ledande med en mark

nadsandel på 41,2 procent. Inom hemför

säkring uppgick marknadsandelen till 25,1 

procent. Hård konkurrens råder fortfarande 

på marknaden för boendeförsäkring där 

flera försäkringsbolag och banker samarbe

tar för att stärka sitt erbjudande till kun

derna. Det finns också samarbetsavtal med 

aktörer som handel och fackföreningar som 

erbjuder försäkringar till sina kunder och 

medlemmar. 

Skadekostnaderna inom boendeförsäk

ring ökade med 10 procent under året. 

Orsaken är främst att flera stormar drabbat 

både norra och södra Sverige under hösten 

och ställt till med omfattande skador. Även 

flera större bränder har påverkat skadekost

naden. Kostnaden för vattenskador har 

minskat, men är fortfarande den största 

utgiftsposten. 

BoEndE 2013 2012

Premieintäkt, brutto, Mkr 3 708 3 424

Hem, antal försäkringar 770 100 757 700

Marknadsandel, hem, % 25,1 24,9

Villa+Villahem, antal 
försäkringar 677 800 661 300

Marknadsandel, 
Villa+Villahem, % 39,8 39,4

Fritidshus, antal försäkringar 238 300 238 700

Marknadsandel, fritidshus, % 41,2 41,2

kapital och 
 placeringar
De lokala länsförsäkringsbolagen 

och de gemensamt ägda sakförsäk

ringsbolagen inom Länsförsäk

ringar AB strävar efter en stark kon

solideringsnivå för att över tid 

kunna hålla en jämn premiesätt

ning. Länsförsäkringar strävar efter 

en balans mellan risk och tillgäng

ligt överskottskapital och priorite

rar vården av nyckeltalen högt. I 

linje med placeringsstrategierna 

placeras en andel av tillgångarna i 

räntebärande värdepapper med låg 

risk för att säkerställa åtagandena 

inom sakförsäkringsverksamheten. 

Samtidigt gör den starka konsolide

ringen att det finns ett betydande 

buffertkapital inom länsförsäk

ringsgruppen, vilket möjliggör att 

en andel kan placeras i tillgångar 

med högre förväntad avkastning 

som exempelvis aktier. 
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Verksamhetsområden

Båt
Den svenska båtbranschen har drabbats hårt 

av en vikande försäljning under flera år i 

följd och beståndet av fritidsbåtar minskar 

stadigt. Länsförsäkringar är medlem i Swe

boat – den svenska båtbranschens riksför

bund och jobbar därigenom med en riktad 

satsning, ”Upptäck båtlivet”, som syftar till 

att nå nya målgrupper. Satsningen har synts 

på båtmässorna, via inlägg på sociala medier 

och med filmklipp på internet. Över 50 000 

unika besökare har registrerats. De renod

lade båtförsäkringsbolagen arbetar vidare 

med märkesförsäkringar och erbjuder i flera 

fall försäkringar som ingår i båtköpet. Trots 

den starka konkurrensen och det faktum att 

det totala båtbeståndet har minskat så be

håller Länsförsäkringar antalet försäkrade 

båtar. Marknadsandelen har ökat till 29,1 

(28,9) procent och premieintäkterna har 

ökat med 2,7 procent under 2013. Stölderna 

av framförallt nyare utombordsmotorer 

fortsätter att oroa. Nya skadeförebyggande 

rabatter har införts under 2013 för att pre

miera skadeförebyggande åtgärder och 

motverka den negativa skadekostnadsut

vecklingen. Försäkringsbolagen tillsam

mans med Larmtjänst och Sjöpolisen har 

även lanserat Båtsamverkan, liknande 

Grannsamverkan, och arbetssättet sprids 

snabbt över landet.

BÅt 2013 2012

Premieintäkt, brutto, Mkr 165 159

Fritidsbåt, antal försäkringar 81 400 81 500

Marknadsandel antal, % 29,1 29,0

Företag
Länsförsäkringar behåller sin ledande ställ

ning på marknaden för företags och fastig

hetsförsäkring. Marknadsandelen ökade 

till 36,3 (36,5) procent. En ny modell för 

premiesättning har införts för fastighetsför

säkringar. Syftet är att nå en förbättrad ris

kanpassning av priset och därigenom ökad 

rättvisa för de olika kundgrupperna.

Länsförsäkringar Sak kompletterar läns

försäkringsbolagens erbjudande till före

tags kunder med speciallösningar inom 

ansvar, transport, motor och egendom. 

Marknaden för företagsförsäkringar påver

kas av konjunkturläget, med premier som 

i många fall styrs av företagens omsättning 

och som fortfarande ligger på en relativt låg 

nivå. Prispressen inom transportförsäkring 

har stagnerat något, men inga tecken tyder 

på att premierna är på väg uppåt. Antalet 

aktörer har återigen ökat på marknaden och 

en ytterligare prispress kan därför förväntas 

framöver. Länsförsäkringars marknadsan

delsökning inom transportförsäkring har 

avstannat något under 2013. 

Inom ansvarsförsäkring har konkurren

sen hårdnat ytterligare genom att bolag som 

tidigare enbart riktade sig mot storföretag 

nu också bearbetar samma marknad som 

Länsförsäkringar Sak. 

Länsförsäkringsgruppens svenska före

tagskunder har i allt större utsträckning 

internationella intressen och efterfrågan på 

försäkringslösningar ökar både för nya och 

befintliga kunder. Genom INI (Internatio

nal Network of Insurance) kan Länsförsäk

ringar erbjuda skräddarsydda och lokala 

försäkringslösningar i över 100 länder till 

konkurrenskraftiga priser.  

FörEtag 2013 2012

Premieintäkt, brutto, Mkr 3 678 3 554

Antal försäkringar 233 500 233 100

Marknadsandel Företag och 
Fastighet, % 36,5 36,3

Lantbruk
Länsförsäkringar fortsätter att vara mark

nadsledare på försäkringsskydd till lant

bruk. 2013 ökade premievolymen med 

drygt fyra procent. Efter några år med 

sämre skadeutfall befinner sig nu affären 

i bättre balans. Under året har kunden varit 

i fokus vid utveckling av våra försäkrings

produkter. Ett omfattande arbete har gjorts 

för att öka tydligheten i utformningen av 

ett urval av försäkringsvillkoren där både 

struktur och språk förenklats. För lantbruks

företag har även nya försäkringsskydd 

införts, ett exempel är tjänstereseförsäkring 

som numera finns i det grundläggande 

skyddet. 

Bränder är ett fortsatt problemområde 

och länsförsäkringsbolagen arbetar aktivt 

både lokalt och gemensamt med att hjälpa 

kunderna att minimera risken för bränder. 

Utmärkande under året är även en kraftig 

ökning av stölder av traktorer och lant

bruksmaskiner. 

LantBruk 2013 2012

Premieintäkt, brutto, Mkr 1 582 1 522

Lantbruk, antal försäkringar 189 350 190 500

Traktor, antal försäkringar 266 100 255 400
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agria djurförsäkring
Agria Djurförsäkring är marknadsledande 

på den svenska marknaden med en mark

nadsandel på 58,7 (57,7) procent. 

Affärsområdet för försäkring av hundar, 

katter och andra smådjur fortsatte att växa 

och har haft ett framgångsrikt år. Samtidigt 

som försäljningen under året har gått 

mycket bra ökade dock skadeutbetalning

arna för hund och katt oroväckande snabbt 

under vårmånaderna, vilket tvingade fram 

en extra premiejustering i augusti. En 

omstrukturering av djursjukvården samt 

åtgärder i skadehanteringen pågår och bör

jade märkas av under året. Färre och större 

aktörer påverkar inriktning, tillgänglighet 

och kostnader inom veterinärvården. Häst

försäkring är den mest konjunkturkänsliga 

marknaden för Agria med ett bestånd som 

minskar svagt, men på denna minskande 

marknad tar Agria marknadsandelar i seg

mentet. Hästförsäkring visar ett bra resultat, 

vilket till stor del beror på ett stort fokus på 

driftskostnader och en stabil skadekost

nadsnivå.

Den internationella affären fortsätter att 

växa i Norge och Danmark. Agria Dyrefor

sikring i Norge är nu ledande på djurförsäk

ring i Norge. Även den norska marknaden 

har haft snabbt stigande kostnader för vete

rinärvård under 2013, vilket påverkat resul

tatet negativt. I den brittiska filialen har de 

åtgärder som genomförts under 2012 och 

2013 förbättrat resultatet, vilket resulterat 

i en vinst för året och bidrar till stärkta för

utsättningar för stabil lönsamhet framöver.  

agria 2013 2012

Premieintäkt efter avgiven 
återförsäkring, Mkr

2 043 1 999

Marknadsandel Sverige, % 58,7 57,7

Hälsa
Länsförsäkringar ökar både premievolym 

och antal försäkringar inom personrisk

området. Sjuk och olycksfallsförsäkrings

marknaden växer och har under året ökat 

med drygt en halv miljard till 7,6 mdr, 

 vilket är en ökning med knappt 8 procent. 

Marknadsandelen för Länsförsäkringar 

inom sjuk och olycksfallsförsäkring har 

minskat något men är relativt stabil över 

åren runt drygt 19 procent. Även markna

den för sjukvårdsförsäkring fortsätter att 

öka och Länsförsäkringar är fortsatt mark

nadsledande. Vid utgången av 2013 hade 

573 000 personer en sjukvårdsförsäkring, 

de flesta tecknade och betalade av arbets

givaren.

Inom Hälsa har införandet av en ny gene

ration av gruppförsäkringar börjat ge resul

tat. Under 2013 har marknaden tagit emot 

de moderniserade produkterna, som ger 

en bra ekonomisk grundtrygghet för före

tagare och medarbetare, på ett positivt sätt. 

Syftet har varit att skapa försäkringar som 

är bättre anpassade till hur samhället ser ut 

idag. 

Försäljningen via försäkringsförmedlare 

fortsätter att utvecklas positivt. Länsförsäk

ringar har både förnyat befintliga och teck

nat nya mäklade avtal under året, vilket 

innebär att beståndet av förmedlade försäk

ringar har ökat. Under 2013 har en mer hel

täckande sjukvårdsförsäkring lanserats. 

Den redan tidigare uppskattade sjukvårds

försäkringen har kompletterats med före

byggande hälsotjänster i form av hälsopro

fil, självhjälpsprogram och personligt sam

talsstöd för chefer och medarbetare. Även 

arbetslivsinriktad rehabilitering och 

behandling av beroende och missbruk ingår 

i försäkringen. Detta för att få en sjukvårds

försäkring som ger medarbetarna stöd till 

en bättre hälsa och för att hjälpa företagen 

att minska medarbetarnas sjuk dagar. 

HäLSa 2013 2012

Premieintäkt, brutto, Mkr 1 830 1 575

Marknadsandel sjuk- och 
olycksfall, inbetald premie, %

19,4 19,4

Sjukvårdsförsäkring, antal 
försäkrade

118 000 111 000
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Återförsäkring
Länsförsäkringsgruppens gemensamma 

återförsäkringsskydd, en gruppintern åter

försäkring med ett antal poollösningar och 

mottagen internationell återförsäkring han

teras av affärsområde Återförsäkring inom 

Länsförsäkringar Sak. Den interna återför

säkringen och den för gruppen gemensamt 

upphandlade återförsäkringen är en stor till

gång för Länsförsäkringar och kunderna. 

Systemet säkerställer en stabil lösning till en 

låg kostnad genom att fördela risk inom läns

försäkringsgruppen och upphandla externa 

skydd för storskador. 

Återförsäkringsmarknaden har under 

2013 drabbats av ett antal större skador. 

De mest kostsamma har varit hageloväder 

i Tyskland under sommaren och översväm

ningar i Tjeckien, Tyskland och Österrike. 

Det har också varit några större riskskador 

och Nordeuropa har under sista kvartalet 

haft fyra stora stormar, Simone, Hilde, 

Sven och Ivar. Resultatet för Länsförsäk

ringar Saks mottagna återförsäkringsaffär 

har påverkats av dessa skador. Tyfonen Hai

yan som drabbade Filippinerna i november 

blev en enorm humanitär katastrof, men är 

ingen stor ekonomisk skada för återförsäk

ringsmarknaden.

Trots nämnda skador har priserna på 

återförsäkringsmarknaden reducerats något 

till följd av att återförsäkringsbolagen kan 

uppvisa goda resultat samt att marknaden 

har fått nya aktörer, bland annat hedgefon

der som tecknar mottagen återförsäkring.

Även länsförsäkringsbolagen har drab

bats av skador till följd av stormarna 

Simone, Hilde och Sven, och skadekostna

den från Simone förväntas uppgå till cirka 

280 Mkr. Länsförsäkringsgruppen har under 

2013 också haft ett stort antal bränder som 

påverkar resultatet för den interna återför

duellt anpassad service. Målet är att skade

servicen ska upplevas som smidig och även 

vara anpassad till kundens individuella 

behov. De åtgärder och beslut som Länsför

säkringar lämnar ska vara motiverade så att 

kunden blir väl informerad om sina rättig

heter och skyldigheter. 

Under 2013 reglerades skador till ett värde 

av drygt 10,6 mdr, varav cirka 38 procent 

var motorskador. 

Stormig höst 
De naturrelaterade skadorna har under hös

ten 2013 varit mångdubbelt fler än tidigare 

år. De stora stormarna Hilde, Simone, Sven 

och Ivar har tillsammans resulterat i skade

kostnader på över 500 Mkr, avseende såväl 

byggnads som skogsskador. De har även 

påkallat stor belastning på skadeavdelning

arna, och för att klara uppgiften att ta emot 

anmälningar, besikta och reglera de många 

skadorna har de hårdast drabbade länsför

säkringsbolagen fått assistans från övriga 

bolag genom länsförsäkringsbolagens stor

skadeprogram.

I skrivande stund pågår arbetet med 

stormskadorna för fullt men det goda arbe

tet genom gedigen kunskap och stor erfa

renhet hos de drabbade bolagens skadeper

sonal, gör att Länsförsäkringars kunder än 

en gång kan känna sig nöjda med valet av 

försäkringsgivare.

Skadeförebyggande arbete 
Skadeförebyggande arbete är en vital del av 

verksamheten och länsförsäkringsbolagen 

agerar som viktiga aktörer på sina respek

tive marknader. Samtidigt pågår ett viktigt 

gemensamt arbete. Fokusområden inom det 

gemensamma skadeförebyggande arbetet 

är trafikmiljön, brand och vattenskador. 

säkringen. En del av dessa skador är återför

säkrade genom ett externt årsaggregatskydd. 

Länsförsäkringsgruppens återförsäk

ringsskydd har förnyats utan stora föränd

ringar och till något lägre priser. Den mot

tagna internationella återförsäkringsaffären 

har också förnyats utan stora förändringar. 

Kontrakt som har haft skador har fått varie

rande prishöjningar medan skadefria kont

rakt ofta fått prisreduktioner.

Skadereglering
Varje enskilt länsförsäkringsbolag erbjuder 

privat, lantbruks och företagskunder ett 

stort sortiment av produkter inom sakför

säkring och har egen kompetens inom ska

dereglering som hanterar skadeservicen 

nära kunderna. Kombinationen av den 

lokala styrkan och möjligheten att knyta

ihop resurser och expertkompetens ger 

möjligheter att ge kunderna en förstklassig 

service vid alla slags skadehändelser. Det 

lokala konceptet garanterar en snabb hante

ring med kompetenta medarbetare där kun

den finns. I länsförsäkringsgruppen arbetar 

1 100 personer med skadereglering och ett 

internationellt nätverk av samarbetspartners 

ger service även utanför landets gränser.

Skaderegleringen är en viktig leverans 

av den produkt kunden köpt och ska känne

tecknas av en aktiv service till kunderna. 

Den utförs i samarbete med kunden så 

snabbt som möjligt efter det att skadan bli

vit känd. Ett rättesnöre är att skaderegle

ringen ska vara konsekvent, enhetlig och 

rättvis. Exempelvis kan språksvårigheter 

eller handikapp inverka på kundens förut

sättningar att agera eller förstå, vilket ställer 

krav på att Länsförsäkringar kan ge indivi
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Inom samtliga fokusområden finns även en 

miljöpåverkan som en stor och viktig 

beståndsdel. Varje skada som inträffar inne

bär miljöpåverkan i form av sanering, 

avfall, transporter, materialanvändning och 

energiförbrukning. Ett minskat antal brän

der bidrar till exempel till minskat utsläpp 

av koldioxid. Vid vattenskador sker den 

största miljöpåverkan genom koldioxidut

släpp från transporter och det byggmaterial 

som rivs och ersätts med nytt. 

Länsförsäkringar har ett stort engage

mang för att medvetandegöra skador i trafi

ken och informationsspridning har skett 

inom en rad områden under året. Aktivite

ten att använda kartfunktioner för att analy

sera trafikmiljön har ökat under året och det 

finns flera initiativ där trafikmiljön analyse

ras och förbättringsplaner tas fram. 

Avtalsentreprenörerna erbjuds certifie

ring enligt ett kvalitetsutvecklingsprogram 

och vidareutbildningar för att behålla en 

hög kvalitet och informeras om nya rön. 

Länsförsäkringar följer även upp att rätt 

byggmetodik används för säkert byggande, 

vilket kommer att minska skadorna på sikt 

samt ställer krav på att avtalsentreprenö

rerna har ett kvalitets och miljöarbete. 

Det skadeförebyggande arbetet har haft 

en bred inriktning med bland annat kon

struktiva och positiva dialoger med myn

digheter och branschorganisationer om 

exempelvis bygg och branschregler där 

Länsförsäkringars expertis i byggskador 

efterfrågas. Som ett led att ytterligare sprida 

Länsförsäkringars skadeförebyggande 

expertis har Twitter börjat användas. 

utlandsservice

kundbehoven tas om hand  
även över gränserna

Med ett ökat resande måste också ska-
deservicen vara utbyggd för att kunna 
ge snabb hjälp utomlands. för akuta 
skador krävs särskilda resurser. Läns-
försäkringsgruppen är därför sedan 
2003 en av de större ägarna av sOs 
international, med en andel på 12 pro-
cent. sOs assisterar kunderna med 
hjälp genom både rese- och fordons-
försäkring. Till exempel hjälper de till 
med bilbärgning, hänvisning till verk-
städer, bagageförseningar samt medi-
cinsk assistans då kunderna har blivit 
akut sjuka eller råkat ut för olycksfall. 
sOs international handlägger årligen 
närmare 10 000 ärenden åt länsför-
säkringsgruppen.

katastrofskador 
Stora skador kräver särskilda resurser. 

Länsförsäkringar har en katastrofplan för 

hantering av storskador. Länsförsäkrings

bolagen kartlägger också kontinuerligt de 

eventuella risker som finns i deras närom

råde. I detta arbete görs bland annat en 

inventering av kompetensen inom specifika 

ämnesområden och de behov som uppkom

mer i samband med masskadehantering.

Katastrofplanen syftar först och främst 

till att skapa beredskap för det lokala läns

försäkringsbolaget, men samordnar även de 

resurser som finns. De lokala inventering

arna gör att eventuell hjälp från andra läns

försäkringsbolag kan organiseras lättare. 

Resultatet dokumenteras och de katastrof

planer som finns innehåller checklistor, 

beskrivning av tillvägagångssätt och roll

fördelning i arbetet om en storskada inträf

far. Tack vare alla förberedelser är länsför

säkringsgruppen väl rustad och förberedd 

om en storskada skulle inträffa. I skadear

betet efter tsunamin i Sydostasien, de stora 

stormarna som inträffat och andra större 

skador i Sverige har länsförsäkringsbola

gen genom åren haft stor nytta av de kata

strofplaner som finns. Erfarenheterna leder 

också till att dessa planer ständigt utvecklas 

och förbättras.

Skador antal, cirka
Skadekostnad, 

Mkr

Företag 41 000 2 659

Lantbruk 32 000 1 255

Boende 265 000 2 785

Sjuk och olycksfall 35 000 300

Båt 3 000 65

Privatmotor 291 000 2 685

Företagsmotor 75 000 1 369

Summa 742 000 11 118
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resultatkommentar länsförsäkringsgruppens sakförsäkring

Länsförsäkringsgruppen har en stark kon solidering. 
konsolideringskapitalet uppgick till 40 458 Mkr och 
konsolideringsgraden uppgick till 206 procent vid 
utgången av 2013.

Totalkostnadsprocenten försämrades under 
året, främst till följd av högre skadekostnader 
inom storm och brand.

Det sämre tekniska resultatet 2013 beror främst 
på högre skadekostnader.

SakFörSäkring 2013 2012 2011 2010 2009

Premieintäkt efter avgiven återförsäkring, Mkr 20 067 19 363 18 756 18 184 17 828

Försäkringstekniskt resultat före återbäring, Mkr 1 247 1 439 856 529 1 688

Rörelseresultat, Mkr 3 863 3 013 –2 273 2 552 5 449 

Driftskostnadsprocent 19 21 21 22 22

Skadekostnadsprocent 79 76 79 80 74

Totalkostnadsprocent 98 97 100 102 96

Försäkringstekniskt resultat i procent av premie intäkt 
efter avgiven återförsäkring 6 7 5 3 9 

Konsolideringskapital, Mkr 40 458 35 737 32 709 34 724 31 747

Konsolideringsgrad, % 206 182 171 190  174

Räntabilitet på eget kapital, % 10 8 –5 8 18 

Länsförsäkringsgruppens resultat och 

nyckeltal inom sakförsäkring är summan av 

resultaten i 23 självständiga länsförsäk

ringsbolag. Länsförsäkringsgruppens rörel

seresultat stärktes och uppgick till 3 863 

(3 013) Mkr främst till följd av stark kapi

talavkastning. Kapitalavkastningen upp

gick till 4 441 (3 282) Mkr. Den mycket 

goda börsutvecklingen under 2013 tillsam

mans med sjunkande räntor bidrog sam

mantaget till den förbättrade avkastningen. 

Det försäkringstekniska resultatet upp

gick till 1 247 (1 439) Mkr, vilket var något 

svagare främst till följd av ökade skade

kostnader. Skadekostnaderna ökade till 

15 589 (14 549) Mkr, främst till följd av 

de stormar som drabbade delar av Sverige 

under slutet av året samt ett ökande antal 

brandskador under första halvåret. Brutto

ersättningarna före återförsäkring ökade 

med knappt 430 Mkr för storm och natur

skador och med knappt 400 Mkr för brand

skador. Trots omfattande skador i spåren av 

stormarna, begränsades skadekostnaderna 

genom ett bra externt återförsäkringsskydd. 

Återhämtningen för storm och brandska

dorna uppgick till knappt 400 Mkr. 

Totalkostnadsprocenten för året uppgick 

till 98 (97) varav skadekostnadsprocenten 

uppgick till 79 (76) och driftskostnadspro

centen till 19 (21). Ökningen i skadekost

nadsprocenten förklaras huvudsakligen 

av de ökade kostnaderna inom storm och 

brand. Skadeutvecklingen var mer gynn

sam inom områdena inbrott, stöld och rån 

samt vattenskador där skadekostnaderna 

minskade mellan åren. 

Länsförsäkringsgruppens konsolide

ringskapital är fortsatt starkt i förhållande 

till verksamhetsrisken. Konsolideringskapi

talet stärktes under 2013 med 4 721 Mkr 

till 40 458 (35 737) Mkr och konsolide

ringsgraden uppgick till 206 (182) procent. 

Premieintäkten ökade med 3,6 procent och 

tekniskt resultat totalkostnadsprocent konsolidering
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uppgick till 20 067 (19 363) Mkr. Ökningen 

förklaras både av beståndsökningar och av 

höjda premier. Störst var ökningen inom 

hem och villahemförsäkring som ökade 

med 7 respektive 8 procent, men även pre

mietillväxten inom Företag var stark, främst 

inom Småföretag där ökningen uppgick till 

5 procent. Inom motorförsäkring ökade 

premieintäkten med cirka 5 procent främst 

till följd av beståndsökningar inom både 

Trafik och Kasko. Antalet försäkrade for

don uppgick till 2,8 miljoner den 31 decem

ber och premieinkomsten mätt i årspremie 

nådde över 7 mdr. Inom Agria utvecklades 

den svenska verksamheten starkt och pre

mievolymen ökade med nära 12 procent, 

medan premievolymerna i Agrias interna

tionella verksamhet minskade något till 

följd av att delar av den engelska affären 

är under avveckling.
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bank  Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker och 
har en god tillväxt och mycket nöjda kunder på privatmarknaden. 
Bankverksamheten bedrivs enbart i Sverige och affärsvolymen har 
vuxit brett inom alla områden.

Omvärld och marknad
Under 2013 genomförde flera av världens 

större ekonomier kraftiga finanspolitiska 

åtstramningar, särskilt euro-länderna och 

USA. Det bidrog till att hålla efterfrågan 

nere och tillsammans med en vikande kon-

junktur i tillväxtländerna gjorde det att glo-

bal tillväxt inte förbättrades nämnvärt jäm-

fört med 2012. Penningpolitiken var dock 

fortfarande starkt expansiv och de flesta 

tillgångsslags värdering steg både på för-

väntan om en kommande realekonomisk 

återhämtning samt en god likviditetssitua-

tion. Under året uppvisade börserna och 

räntemarknaden stora rörelser. Utveck-

lingen påverkades av en mycket expansiv 

penningpolitik från flera centralbanker 

samtidigt som den ekonomiska utveck-

lingen var fortsatt svag. Tillväxten globalt 

hölls tillbaka av skuldneddragningar både i 

den offentliga sektorn och bland hushållen. 

Flera länder bedrev en åtstramande finans-

politik samtidigt som den privata konsum-

tionen hölls tillbaka av ett högt sparande. 

Federal Reserves köp av stats- och bostads-

obligationer fortsatte att påverka markna-

den. Obligationsräntorna var låga under 

början av året och steg sedan successivt ut-

ifrån bland annat en förväntan om att Fede-

ral Reserve skulle minska sina stödköp, 

 vilket de också gjort från och med januari 

2014. Förbättrade konjunktursignaler från 

USA, och även från Europa, gav också stöd 

till stigande räntor. Korta marknadsräntor 

Femte största  
svenska  
retailbanken

höll sig dock fortsatt låga till följd av låga 

styrräntor och även löften från centralban-

kerna om att penningpolitiken kommer att 

hållas expansiv under lång tid. Världens 

ledande börser utvecklades starkt under 

året. Även svenska börsen hade en stark 

utveckling, medan tillväxtekonomiernas 

börser hade en betydligt svagare och mer 

volatil utveckling. Skillnaden mellan räntor 

på statsobligationer och bostadsobligationer 

samt andra krediter minskade under året.

Marknadsposition
Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte 

största retailbank med en affärsvolym på 

314 miljarder kronor. Bankverksamheten 

bedrivs enbart i Sverige och affärsvolymen 

har vuxit brett inom alla områden.

Strategin är att erbjuda banktjänster till 

länsförsäkringsgruppens kunder och utgår 

från Länsförsäkringars starka varumärke 

och den lokala förankringen. Länsförsäk-

ringar har en stor potential att erbjuda bank-

tjänster till de 3,5 miljoner kunderna i läns-

försäkringsgruppen baserat på de redan 

starka kundrelationerna. Målgrupper är de 

2,9 miljoner privatkunderna, varav 1,8 mil-

joner är boendeförsäkringskunder, samt 

lantbruks- och småföretagskunderna. Målet 

är att med en låg risk ha en fortsatt god till-

växt i volymer och lönsamhet, de mest 

nöjda kunderna och en ökad andel kunder 

som har både bank och försäkring hos 

Länsförsäkringar.

Bnp-tillväxt

Den svenska ekonomin hade en svagare utveckling 
under året. 
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Husprisutveckling Hushållens sparande

De svenska huspriserna steg under 2013, vilket
till största del förklaras av stigande priser på
bostadsrätter.

De svenska hushållens sparande är högt  
i för hållande till den disponibla inkomsten. 
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kOrt OM 2013

 Rörelseresultatet ökade till 
647 (555) Mkr till följd av ökat 
 räntenetto och ökade provisions-
intäkter.

 K/I-talet förbättrades till 0,63 
(0,66).

 Affärsvolymerna ökade med 
11 procent till 314 (283) mdr.

 Antalet kunder steg med 4 
procent till 879 000,  antalet 
bankkort ökade med 12 procent 
till 388 000.

 Kreditförlusterna är fortsatt 
låga och uppgick netto till 126 
(91) Mkr, vilket  motsvarar en 
 kreditförlustnivå på 0,08 (0,06) 
procent.

Länsförsäkringar Bank har under åtta av 

de senaste tio åren haft Sveriges mest nöjda 

kunder på privatmarknaden och har mer 

nöjda kunder än de fyra huvudkonkurren-

terna, storbankerna, enligt Svenskt Kvali-

tetsindex 2013. Med ett heltäckande bank- 

och försäkringserbjudande hos Länsförsäk-

ringar får kunderna ett tryggt, privatekono-

miskt engagemang.

Erbjudande

Sparande ger trygghet
Banken växer brett på spara-området och 

erbjuder en mängd olika produkter. Bland 

produkterna märks fondsparande i olika 

fonder, investeringssparkonto (ISK) som 

förenklar ett sparande i aktier, fonder och 

andra typer av värdepapper, aktiesparande, 

aktieindexobligationer samt olika inlå-

ningsprodukter. 

I rådgivningen eftersträvas att kunderna 

ska få en balans i privatekonomin där spa-

rande och amorteringar är en viktig del. 

Bankens inlåning, som uppgår till en 

marknadsandel om 4,5 procent, avser till 

största delen hushållsinlåning och har 

under de senaste åren ökat stabilt. Bankens 

andel av marknadstillväxten i hushållsin-

låning var 8 procent under året. 

Fond- och värdepapperssparande
Länsförsäkringar har en marknadsandel 

om 3,9 procent av den svenska fondmark-

naden och fonderbjudandet inkluderar 

ett 80-tal fonder varav drygt 30 är under 

Länsförsäkringars eget varumärke. Den 

genomsnittliga avkastningen i fonderna 

under året uppgick till 17 procent. Löpande 

genomförs utvärderingar för att ytterligare 

öka attraktionskraften i fonderna. 

Länsförsäkringar ska vara ledande med 

att hålla en hög kvalitet inom hållbara 

investeringar och Länsförsäkringar Fond-

förvaltning har flera samarbeten för att 

konsekvent arbeta med dessa frågor.  

Handeln med aktier och övriga värdepap-

per är stadigt växande bland kunderna och 

antalet depåer ökade under året. Även 

strukturerade produkter erbjuds som exem-

pelvis aktieindexobligationer. Investerings-

sparkontot (ISK) hade en god tillväxt under 

året liksom Individuellt pensionssparande 

(IPS).

Utlåning 
Banken har en fortsatt god utlåningstill-

växt och utlåningen sker med låg risk. 

Marknadsandelen inom hushållsutlåning 

uppgår till 5,0 procent.

Den största produkten är bostadsutlå-

ning, vilket utgör 71 procent av utlå-

ningsportföljen. Bostadsutlåningen sker 

till största del i Länsförsäkringar Hypotek, 

som erbjuder bolån upp till 75 procent av 

marknadsvärdet vid lånetillfället, och 

övriga bolån erbjuds av Länsförsäkringar 

Bank. Banken erbjuder även utlåning till 

bostadsrättsföreningar och till flerbostads-

hus.

Länsförsäkringar är fjärde största aktör 

inom lantbruksutlåning i Sverige. Bankens 

lantbrukslåning riktar sig primärt till 

familjeägda lantbruk som är försäkrings-

kunder hos Länsförsäkringar. Andelen 

lantbruks kunder som har både bank och 

försäkring hos Länsförsäkringar var 97 

procent vid årets slut. Lantbruksutlåningen 

har genomsnittligt små engagemang och 

andelen bottenlån uppgår till 89 procent. 

Affärsvolym och räntenetto kundnöjdhet bank privatmarknad

mdr Mkr
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länsförsäkringar har mycket nöjda bankkunder enligt 
svenskt kvalitetsindex. 

Affärsvolymen har vuxit brett inom alla områden och 
med i genomsnitt 11 procent per år de senaste fem 
åren. räntenettot har ökat med i genomsnitt 14 procent 
per år de senaste fem åren.
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Wasa Kredit erbjuder leasing, avbetalning 

och blancolån och hade under året en god 

utveckling i utlåningstillväxten på en starkt 

konkurrensutsatt marknad.  

Småföretagserbjudande
Erbjudandet till småföretagskunderna 

utvecklas positivt främst genom en stark 

inlåningstillväxt. Inlåningen från småföretag 

ökade med 15 procent till 8,6 mdr under året 

och småföretagsutlåningen ökade med 6 

procent till 1,7 mdr. 

Bankkort och betalningar
Antalet bankkort ökade med 12 procent 

till 388 000 och kortaffären hade en god 

utveckling under året. Antalet betalnings-

transaktioner ökade med 16 procent till 

24 miljoner och antalet butikstransaktioner 

med bankkort ökade med 22 procent till 

15 miljoner. Betalningsförmedlingens 

intäkter fortsatte att öka under året.

Tjänsten swish hade en god utveckling 

under året. Länsförsäkringar Bank, som 

är en av de drivande i swish-samarbetet, 

äger 10 procent av bolaget, som förvaltar 

och utvecklar swish.

Starkt ungdomserbjudande
Bankens ungdomserbjudande är mycket 

konkurrenskraftigt och ett av de bästa på 

den svenska marknaden. För ungdomar från 

16 år erbjuds en kort- och betalningstjänst – 

ungdomskonto med bankkort, internet- och 

telefonbank samt digitala tjänster – som 

hade en god utveckling under året. 

Länsförsäkringar 5,0%
Swedbank 24,2%
Handelsbanken 22,0%
SEB 14,8%
Nordea 14,0%
SBAB 6,1%
Other 13,9%

Länsförsäkringar 4,5%
Swedbank 21,0%
Handelsbanken 17,8%
Nordea 15,8%
SEB 11,9%
Danske Bank 2,6%
Skandiabanken 2,4%
Övriga 24,0%

Länsförsäkringar 3,9%
Robur 27,1%
SEB 14,1%
Nordea 12,4%
Handelsbanken 11,4%
AMF pension 3,9%
SPP Fonder 3,9%
Övriga 23,3%

Marknadsandelar inlåning,  
privatmarknad

Marknadsandelar fondvolymMarknadsandelar hushållsutlåning, 
privatmarknad

Marknadspositionen inom inlåning från hushåll stärktes 
under året från 4,3 till 4,5 procent.

Marknadspositionen inom hushålls- och bostads-
utlåning till hushåll stärktes under året från 4,9 
till 5,0 procent.

UtlåningBankkort och betalningstransaktioner
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Antalet bankkort och antalet betalningstrans aktioner 
ökar stadigt.

låneportföljen består till nästan 88 procent av bottenlån i bostäder, lantbruk, flerbostads-
fastigheter och industri- och kontorsfastigheter. 

källa: sCB

länsförsäkringar har 3,9 procents marknadsandel av 
den svenska fondvolymen.

källa: Moneymate
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Utlåning, produktfördelad

Bostadsutlåning 71%
Lantbruk 13%
Blanco 4%
Leasing 4%
Avbetalning 3,5%
Flerbostadsfastigheter 3%
Industri- och kontors-
fastigheter 0,5%
Övrigt 1%

kreditprocessen
All utlåning sker i Sverige i svenska kronor 

och har en god geografisk fördelning i lan-

det. Kreditgivningen är främst inriktad på 

privatpersoners bolån och små familjeägda 

lantbruk med låg risk. Utlåningen sker uti-

från ett enhetligt och stringent kreditregel-

verk och kreditberedningsprocessen har ett 

integrerat systemstöd. I affärsmodellen 

mellan Länsförsäkringar Bank och länsför-

säkringsbolagen finns starka incitament för 

att upprätthålla en mycket god kreditkvalitet. 

Kreditregelverket och kreditgivningens 

systemstöd, tillsammans med rådgivarnas 

lokala kund- och marknadskännedom, ger 

goda förutsättningar för en konsekvent kre-

ditgivning och en utlåningsportfölj med en 

hög kreditkvalitet. Kreditregelverket ställer 

höga krav på kundernas återbetalningsför-

måga samt säkerheternas kvalitet. I sam-

band med kreditprövningen stresstestas lån-

tagarnas och hushållens återbetalningsför-

måga och löpande görs en uppföljning och 

kvalitetsgranskning av utlåningsportföljen 

och återbetalningsförmågan hos kreditta-

garna. Banken har krav på amortering av 

topplån och råder kunderna till amortering 

av bottenlån.

Bolån till privatpersoner
Bostadsutlåning för privatpersoners egna 

boende utgör 71 procent av utlåningsport-

följen. Bottenlån med inomläge upp till 

75 procent av marknadsvärdet utgör 92 pro-

cent av bolånen. Bostadsutlåningens säker-

heter består till 79 procent av villor och till 

21 procent av bostadsrätter. Det genom-

snittliga kreditengagemanget för varje 

 låntagare är lågt och uppgår till 1 Mkr per 

låntagare och 72 procent av låntagarna har 

ett kreditengagemang som är upp till 2 Mkr. 

Viktat genomsnittlig belåningsgrad genom 

marknadsvärde (LTV), uppgår till 67 pro-

cent. Löpande görs marknadsvärdeanalyser 

av bostadsutlåningens säkerheter och en 

uppdatering av värden genomförs minst 

en gång varje år för villor och bostadsrätter.

Bottenlån för flerbostadsfastigheter 

främst till bostadsrättsföreningar uppgår 

till knappt 3,5 procent av utlåningsport-

följen.  

Bottenlån till lantbruk
Lantbruksutlåningen, som uppgår till 13 

procent av utlåningsportföljen, avser till 

89 procent bottenlån. Övrig lantbruksutlå-

ning avser topplån och rörelsekrediter. 

Familjeägda lantbruk står för 95 procent 

av lantbruksutlåningen. Det genomsnittliga 

engagemanget är lågt och uppgår till 1,8 

Mkr per låntagare. Länsförsäkringars till-

växttakt inom lantbruksutlåning avtog 

något under året. 

Leasing, avbetalning och blancolån
Produkterna leasing, avbetalning och blan-

colån utgör 11,5 procent av koncernens 

utlåningsportfölj. Leasing och avbetalning 

erbjuds av Wasa Kredit och blancolån 

erbjuds av både Wasa Kredit och banken. 

Småföretagsutlåning
Småföretagsutlåningen uppgick till 1,7 mdr 

vid årets slut. Den avser till 0,9 mdr botten-

lån i industri- och kontorsfastigheter och till 

0,8 mdr rörelsekrediter till småföretag. Affä-

ren är under fortsatt utveckling och volym-

tillväxten sker med en bibehållen låg risk.

nedskrivningar och osäkra fordringar 
Den höga kreditkvaliteten i utlåningsport-

följen är en konsekvens av att kreditgiv-

ningen sker utifrån en låg risktolerans. 

Länsförsäkringar har en konservativ modell 

för nedskrivningar och nedskrivningarna är 

på en fortsatt mycket låg nivå. 

Osäkra lånefordringar brutto uppgick till 

393 Mkr, vilket motsvarar en andel osäkra 

lånefordringar i förhållande till utlåning om 

0,23 procent vid årets slut. Nedskrivning-

arna uppgick till 422 Mkr och andelen 

reserver i förhållande till utlåning uppgick 

till 0,25 procent. Kreditförlusterna är fort-

satt låga och uppgick till 126 Mkr. Kredit-

förlustnivån är låg och uppgick till 0,08 

procent.

Utlåning och kreditkvalitet

Utlåning, osäkra fordringar  
och kreditförluster
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Bolån, engagemangsfördelade

<0,5 Mkr 9%
0,5–1 Mkr 22%
1–2 Mkr 41%
2–3 Mkr 19%
>3 Mkr 9%

låneportföljen består främst av bostads- och lantbruks-
utlåning. 

Banken har en hög kreditkvalitet i låneportföl-
jen. Osäkra lånefordringar och kreditförluster är 
fortsatt låga.

Det genomsnittliga bolåneengagemanget uppgår till 
1,0 Mkr och 72 procent av bo lånen har ett engagemang 
upp till 2 Mkr.
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Mål 
Upplåningsverksamhetens mål är att säker-

ställa att bankkoncernen har en tillräckligt 

stark likviditetsposition för att klara perio-

der med oro på kapitalmarknaderna då till-

gången på upplåning är begränsad eller till 

och med inte möjlig. Bankens likviditets-

risk styrs och limiteras utifrån en överlev-

nadshorisont, det vill säga hur länge alla 

kända kassaflöden kan mötas utan tillgång 

till kapitalmarknadsfinansiering.

Finansieringskällor
Koncernens huvudsakliga finansierings-

källor utgörs av inlåning och upplåning 

genom Länsförsäkringar Hypoteks säker-

ställda obligationer, som har högsta kredit-

värderingsbetyg.

Finansieringssammansättningen är en 

naturlig följd av koncernens affärsmodell 

som retailbank med en stor bolåneverksam-

het. Långfristig icke säkerställd upplåning 

och kortfristig certifikatsupplåning sker i 

Länsförsäkringar Bank. Banken strävar efter 

att upprätthålla en sund balans av säkerställd 

och icke säkerställd upplåning och kapital-

marknadsupplåningen sker under ett antal 

olika upplåningsprogram.

Den enskilt viktigaste finansieringskäl-

lan är den svenska marknaden för säker-

ställda obligationer där Länsförsäkringar 

Hypotek har ett antal likvida benchmark-

obligationer utestående. Vid årets slut hade 

Länsförsäkringar Hypotek sex benchmark-

lån med löptider upp till 2020 utestående.  

Den svenska marknaden för säkerställda 

obligationer är en av Europas största och mest 

likvida, vilket över tiden säkerställer mycket 

god tillgång till långfristig finansiering. 

Diversifiering
Koncernen har inget strukturellt behov av 

finansiering i utländsk valuta då alla till-

gångar i balansräkningen är i svenska kro-

nor. Banken har emellertid valt att göra en 

viss del av den kapitalmarknadsrelaterade 

upplåningen på de internationella markna-

derna för att diversifiera och bredda inves-

terarbasen. Under de senaste åren har upp-

låning skett genom utgivning av Euro 

Benchmark Covered Bonds, vilket har ökat 

diversifieringen i upplåningen och stärkt 

varumärket både på den svenska och euro-

peiska kapitalmarknaden. Därutöver sker 

diversifiering genom emissioner av obliga-

tioner i primärt norska kronor (NOK) och 

schweizerfrancs (CHF). 

Hantering av refinansierings-  
och likviditetsrisker 
Banken arbetar aktivt med sin utestående 

skuld genom att återköpa obligationer med 

kortare återstående löptid mot utgivande av 

längre skuld för att hantera och minimera 

likviditets- och refinansieringsrisken. 

De marknadsrisker som uppstår i utlå-

nings- respektive upplåningsverksamheten 

hanteras genom derivatinstrument.  

Inlåning
Inlåningens andel av koncernens totala 

finansiering fortsatte under året att öka till 

34 procent 31 december 2013. Positionen 

på inlåningsmarknaden stärktes främst till 

följd av den goda volym- och kundtillväx-

ten i banken. Trenden visar att inlåningen 

ökade procentuellt mer än utlåningen under 

året.

Upplåningsverksamheten under året
Koncernen hade under året en mycket god 

tillgång till upplåning i såväl den svenska 

som i de internationella marknaderna. 

Under året har banken ökat andelen icke 

säkerställd upplåning samtidigt som ande-

len säkerställd upplåning minskat. Vidare 

har bankens emissionsvolymer under 2013 

en längre genomsnittlig löptid än vad som 

varit fallet under de senaste åren. Säker-

ställda obligationer emitterades med en 

volym motsvarande nominellt 22,7 mdr 

och emissioner skedde även i EUR, CHF 

och i NOK. Länsförsäkringar Bank emitte-

rade under året icke säkerställda obligatio-

ner uppgående till nominellt 11,4 mdr i 

valutorna SEK, EUR och NOK. 

Länsförsäkringar Hypotek gav under 

året ut tre nya säkerställda domestika 

benchmarklån. Den utestående volymen på 

certifikatprogrammen var stabil och i slutet 

av året uppgick den utestående volymen på 

det svenska certifikatprogrammet till nomi-

nellt 3,1 mdr och till motsvarande nominellt 

1,9 mdr i det internationella certifikatpro-

grammet (ECP). 

Likviditet
Bankens hantering av likviditet och finan-

siering kännetecknas av framförhållning 

och en god kontroll. En betryggande likvidi-

tetsreserv finns för att säkerställa att tillräck-

Upplåning och likviditet

Upplåning, programfördelad Valutafördelad upplåningFinansieringskällor

programupplåning sker främst med svenska benchmark-
obligationer som motsvarar 52 procent. 

programupplåning sker främst på den svenska markna-
den och i svenska kronor.

Den största finansieringskällan i koncernen är säker-
ställda obligationer som uppgår till 48 procent.

Säkerställda 
obligationer 48%
Inlåning 34%
Icke säkerställda 
obligationer 11%
Eget kapital 4%
Certifikat 1%
Skulder till 
kreditinstitut 1%
Förlagslån 1%

Svenska säkerställda 
Benchmark 52%
EMTCN 24%
MTN 16%
MTCN 4%
EMTN 2%
DCP 1%

SEK 73%
EUR 21%
CHF 4%
NOK 2%
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lig likviditet alltid finns tillgänglig. Förvalt-

ning och placering av likviditets reserven 

är konservativ och sker inom de limiter som 

styrelsen fastställt i finanspolicyn. 

Likviditetsreserven uppgick till 45,9 mdr 

31 december 2013 enligt Bankföreningens 

definition. Likviditetsreserven är placerad i 

värdepapper med mycket hög kreditkvalitet 

och bestod till 76 procent av svenska säker-

ställda obligationer, till 11 procent av andra 

svenska obligationer med kreditbetyg 

AAA/Aaa, till 8 procent av svenska statso-

bligationer, till 4 procent av finska statsobli-

gationer i euro och dollar samt statsgarante-

rade tyska obligationer och till 1 procent 

av deposits hos Riksgälden. Koncernens 

likviditetstäckningsgrad (LCR) uppgick 

till 230 procent den 31 december 2013. 

LCR i euro uppgick till 1 847 procent 

den 31 december 2013.

rating
Länsförsäkringar Bank har långfristiga 

 kreditbetyg A/Stable från Standard & Poor’s 

och A3/Stable från Moody’s. De kortfristiga 

kreditbetygen är A–1 från Standard & Poor’s 

och P–2 från Moody’s. 

Länsförsäkringar Hypoteks säkerställda 

obligationer har oförändrade högsta kredit-

betyg, Aaa/Stable från Moody’s och AAA/

Stable från Standard & Poor’s. Länsförsäk-

ringar Hypotek är därmed en av fyra aktörer 

på den svenska marknaden för säkerställda 

obligationer med högsta betyg från Stan-

dard & Poor’s och Moody’s.

resultat och lönsamhet
Resultatet före kreditförluster ökade med 20 

procent till 773 (647) Mkr och rörelseresul-

tatet ökade med 16 procent till 647 (555) 

Mkr, vilket förklaras av ett ökat räntenetto 

och ökade provisionsintäkter. Räntabiliteten 

på eget kapital stärktes till 6,7 (6,3) procent.

Intäkter
Rörelseintäkterna ökade med 12 procent till 

2 104 (1 882) Mkr och förklaras av ett ökat 

räntenetto och ökade provisionsintäkter. 

Räntenettot stärktes med 8 procent till 2 230 

(2 071) Mkr till följd av ökade volymer 

medan inlåningsmarginalerna och förränt-

ningen av det egna kapitalet påverkade ränte-

nettot negativt. Placeringsmarginalen upp-

gick till 1,06 (1,11) procent.

Nettoresultat av finansiella poster mins-

kade till –86 (5) Mkr och förklaras av nega-

tiva effekter i förändringar av verkligt värde 

och återköp av egen skuld. Provisionsintäk-

terna ökade med 16 procent till 1 140 (984) 

Mkr och förklaras av ökade intäkter från 

fond-, kort- och värdepappersaffären.

kostnader
Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent 

till 1 331 (1 235) Mkr, vilket främst förklaras 

av högre avskrivningar, fondbolagets ökade 

förvaltningskostnader, ökade personalkost-

nader hänförliga till finansbolagsverksam-

heten samt kostnader för uppbyggnad av en 

i bankverksamheten gemensam backoffice-

funktion. K/I-talet före kreditförluster stärk-

tes till 0,63 (0,66) och K/I-talet efter kredit-

förluster stärktes till 0,69 (0,70).

kreditförluster
Kreditförlusterna är fortsatt mycket låga och 

uppgick netto till 126 (91) Mkr, vilket mot-

svarar en kreditförlustnivå på 0,08 (0,06) 

procent. Reserverna uppgick till 422 (325) 

Mkr, vilket motsvarar reserver i förhållande 

till utlåning om 0,25 (0,21) procent. Osäkra 

fordringar uppgick till 393 (298) Mkr, vilket 

motsvarar en andel osäkra lånefordringar om 

0,23 (0,19) procent.

resultatkommentar Länsförsäkringar Bank

rESULtAträknIng

Mkr 2013 2012

Räntenetto 2 230 2 071

Provisionsnetto –253 –385

Övriga rörelseintäkter 126 196

Summa rörelseintäkter 2 104 1 882

Personalkostnader –427 –397

Övriga administrationskostnader –790 –737

Av- och nedskrivningar av materiella  
och immateriella tillgångar –114 –102

Summa rörelsekostnader –1 331 –1 235

resultat före kreditförluster 773 647

Kreditförluster, netto –126 –91

rörelseresultat 647 556

Skatt –168 –123

ÅrEtS rESULtAt 479 433

BALAnSräknIng

Mkr 2013-12-31 2012-12-31

tILLgÅngAr

Belåningsbara statsskuldförbindelser 4 881 5 222

Utlåning till kreditinstitut 5 958 2 853

Utlåning till allmänheten 162 003 149 942

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 35 201 32 685

Immateriella tillgångar 397 446

Materiella tillgångar 12 9

Övriga tillgångar 5 007 6 002

SUMMA tILLgÅngAr 213 459 197 159

EgEt kApItAL OCH SkULDEr

Skulder till kreditinstitut 1 600 1 063

In- och upplåning från allmänheten 69 220 62 396

Emitterade värdepapper 123 635 114 263

Efterställda skulder 2 300 1 490

Övriga skulder 8 416 10 776

Eget kapital 8 288 7 171

SUMMA EgEt kApItAL OCH SkULDEr 213 459 197 159
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liv- och pensions försäkring  Länsförsäkringar kraftsamlar  
för att möta människors växande behov av rådgivning kring hur 
pensionstiden ska finansieras. Det handlar om att hjälpa kunden 
till rätt sparande och rätt försäkringsskydd under åren fram till 
pension och att inför pensioneringen lägga en plan för ekonomin 
som pensionär. En omfattande satsning görs för att förbättra 
erbjudandet till kunderna och inom traditionell förvaltning skapas 
möjligheter för bättre långsiktig avkastning.

Bakgrund
Under de senaste 20 åren har de svenska 

pensionssystemen förändrats i grunden. 

Sverige har gått från förmånsstyrda pen-

sionssystem till system som inte ger några 

garantier alls i form av pensionsnivåer i för-

hållande till lön. Det får konsekvensen att 

individen står för hela den finansiella ris-

ken. Studier på området visar att det kan bli 

stora skillnader i pensionsnivå mellan indi-

vider med exakt samma förutsättningar, 

beroende på hur lyckosamma val av förvalt-

ning som de har gjort.

Det stora beroendet av vilken avkastning 

som uppnås på det kapital som individen 

placerar själv, leder också till stora skillna-

der i pensionsnivåer mellan olika årskullar. 

Den individuella valfriheten skapar dock en 

möjlighet för individen att själv bestämma 

och påverka nivån på sin ekonomiska trygg-

het. Det innebär också en affärsmöjlighet 

för den aktör som kan leverera rådgivning 

och trygghet för kundens hela privatekono-

miska situation. Grundläggande för Läns-

försäkringars satsning på liv- och pensions-

marknaden är att möta kundernas behov av 

individuell rådgivning under hela sparperi-

oden och även under utbetalningen, för att 

ett bättre sparande ska uppnås. 

Marknaden
Tillväxten inom pensionsmarknaden ändrar 

karaktär. 90-talets och 00-talets starka till-

växt inom pensionsmarknaden var till stor 

del driven av avregleringar inom de kollek-

tivavtalade tjänstepensionssystemen. 

Avregleringarna är nu i stort sett genom-

förda, vilket innebär att tillväxten kommer 

att avmattas och över tiden utvecklas i takt 

med den generella löneutvecklingen på 

den svenska arbetsmarknaden. Vid sidan 

av detta har man inom i stort sett alla kol-

lektivavtalsområden under de senaste 6–7 

åren enats om nya modeller för avtalspen-

sion som innebär en förflyttning från för-

månsbaserade till premiebaserade pensio-

ner. Dessa system införs successivt med 

långa övergångsperioder, vilket innebär att 

systemen kommer att vara i stark tillväxt 

under åtskilliga år framöver. I dessa avtals-

pensionssystem finns möjlighet för indivi-

den att i varierande utsträckning påverka 

förvaltning, riskskydd etc. Individens suc-

cessivt växande ansvar i dessa frågor skapar 

med andra ord ett genuint kundbehov av 

rådgivning.

Även det faktum att pensionsnivåerna i 

genomsnitt kommer att vara lägre i förhål-

lande till slutlön än hittills innebär att det 

Fokus på  
rådgivning  
– hela vägen 

individuella sparandet för att finansiera den 

period då man inte längre arbetar kommer 

att öka. Den ökade osäkerheten om pensions-

nivåerna bidrar också till växande behov av 

individuella kompletteringar. 

I de upphandlade kollektivavtalade tjäns-

tepensionssystemen inom privat sektor (ITP 

och Avtalspension SAF/LO) har Alecta och 

AMF en dominerande position på grund av 

den monopolställning bolagen hade före 

avregleringarna. De har tack vare stordrifts-

fördelar kunnat sänka priset till så låga 

nivåer att ingen på allvar har kunnat kon-

kurrera om den åtråvärda positionen som 

icke-vals-bolag i nämnda tjänstepensions-

system. Vid det senaste omvalet inom ITP-

planen var andelen icke-väljare hela 40 pro-

cent, och deras pensionspengar hamnade 

per automatik hos Alecta.

En konsekvens av detta system är att 

maktkoncentrationen via det så kallade 

”ansiktslösa kapitalet” på aktiemarknaden 

kan komma att förskjutas ännu mer till de 

partskontrollerade pensionsbolagen. Det 

är ett faktum som borde lyftas fram mer i 

debatten runt utformningen av pensions-

systemen, inte minst när det gäller icke-

vals-alternativen.

På livförsäkringsmarknaden kommer 

successivt alltmer kapital att bli flyttbart 

och leda till att marknadsaktörerna byter 

fokus från nyförsäljning till att flytta befint-

liga sparkapital. Många av de nya aktörerna 

i branschen ser här en möjlighet att snabbt 

bygga upp sitt förvaltade kapital. De etable-

Länsförsäkringar 5,9%
Folksam 19,3%
Skandia 15,9%
AMF Pension 11,7%
Alecta 9,4%
SEB 7,1%
SPP 6,2%
Swedbank 5,5%
Nordea 5,0%
Övriga 14,0%

Marknadsandelar, nyförsäljning

Länsförsäkringars totala marknadsandel inom livför
säkring, mätt i nyförsäljning, är 5,9 procent (7,2).
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kort oM 2013

 Årets resultat förbättrades 
inom Länsförsäkringar Fondliv 
till 246 (128) Mkr till följd av den 
starka börsutvecklingen, ett ökat 
premieinflöde och oförändrade 
administrationskostnader.

 Länsförsäkringar Fondliv 
 förvaltar 78 mdr åt liv- och pen-
sionsförsäkringskunderna. För-
valtat kapital ökade under året 
med 23 procent.

 Försäljningen inom fondför-
säkring uppgick till 8 mdr, vilket 
gör Länsförsäkringar till landets 
fjärde största fondförsäkrings-
bolag.

 Länsförsäkringar Liv förbätt-
rade solvensgraden med 5 pro-
centenheter till 118 per 31 
december. 

Länsförsäkringar 10,8%
Skandia 26,6%
SPP 12,1%
SEB 10,6%
Alecta 8,6%
Swedbank 5,3%
AMF Pension 5,3%
Movestic 4,7%

Länsförsäkringar 8,2%
AMF Pension 17,3%
Skandia 17,1%
Folksam 12,1%
Alecta 9,5%
SEB 8,0%
SPP 7,7%

Länsförsäkringar 10,3%
Folksam 24,8%
Nordea 17,0%
Handelsbankkoncernen 11,8%
Swedbank11,0%
Skandia 9,8%
SEB 5,9%

tjänstepensionsmarknad,  
marknadsandel nyförsäljning, totalt

Privat pensionsmarknad,  
marknadsandel nyförsäljning

tjänstepensionsmarknad, marknadsandel 
nyförsäljning, exkl avtal

på tjänstepensionsmarknaden totalt är  
Läns försäkringar det femte största bolaget. 

på delmarknaden privat pension är Länsförsäkringar 
landets femte största livförsäkringsbolag med en mark
nadsandel på 10,3 (10,4) procent.

Länsförsäkringar är det tredje största bolaget på 
 delmarknaden tjänstepension, exklusive avtals
pensioner, efter skandia och spp.

rade aktörerna har ett problem i form av att 

befintliga affärsmodeller inte är optimerade 

för en marknad där pensionskapitalet är 

konkurrensutsatt. Till exempel krävs en 

bättre matchning mellan kostnader och 

avgifter i tid, samt förbättrade kunderbju-

danden för att behålla kunder med stora 

kapital. Även administrativa stödsystem 

behöver utvecklas för att kostnadseffektivt 

kunna hantera flyttströmmarna mellan 

bolagen.

Pensionsmarknaden växer fortfarande, 

även om tillväxttakten är lägre än tidigare. 

Den kollektivavtalade pensionsmarknaden 

befinner sig dock i snabb tillväxt. Det finns 

även ett generellt ökat behov av egna kom-

pletteringar vid sidan av den allmänna pen-

sionen och den pension som erhålls via 

anställning. 

Vid sidan av de stora upphandlingarna 

för kollektivavtalade tjänstepensioner upp-

handlas tjänstepensionslösningar via för-

säkringsförmedlare. Drivkrafterna bakom 

detta är dels att möta konkurrensen från 

 kollektivavtalens lösningar och dels ett kon-

kurrensmedel förmedlare emellan. Den 

som lyckas pressa leverantören, dvs försäk-

ringsbolagen, bäst vinner kundrelationen.

Upphandlingar via kollektivavtal och via 

förmedlare sätter press på priser och villkor, 

vilket i sin tur leder till sjunkande margina-

ler per produkt. Intäkterna på en avtalsför-

säkring inom ITP-området har till exempel 

sjunkit med två tredjedelar efter den senaste 

upphandlingen, jämfört med intäkterna före 

den första upphandlingen. Även i kom-

mande upphandlingar kommer krav på låga 

avgifter att ställas liksom krav på  ökad tyd-

lighet kring hur avgifterna  tas ut och påver-

kar sparandets utveckling. 

Mäklad affär
Den mäklade livförsäkringsaffären uppgår 

till närmare 40 procent av Länsförsäkring-

ars totala livförsäkringsaffär. Försäljningen 

sjönk med 11 procent. Försäkringskapitalet 

i den förmedlade livförsäkrings affären har 

däremot stadigt ökat och nådde all-time-

high 2013 med 63 (57,6) mdr. Förmedlad 

premieinkomst uppgick till 4 101 (4 348) 

Mkr och mätt i försäljningsvärde till 5 868 

(6 587) Mkr. Under 2013 säkrade Länsför-

säkringar bland annat två viktiga tjänste-

pensionsupphandlingar, UIG4 via Max 

Matthiessen och Säkras tjänstepensions-

upphandling.
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Marknad 
En mycket stor del av Länsförsäkringars 

nyförsäljning inom livförsäkring avser 

 pensionslösningar till företag som inte har 

kollektivavtal. Det är en marknad där beho-

vet av individuell rådgivning är stort. Med 

utgångspunkt i kundens behov görs en 

 pensionsanalys, varpå kunden får ett erbju-

dande om en lösning som normalt består 

av både sparande till pension samt olika 

försäkringslösningar som kunden behöver 

för att kunna leva ekonomiskt tryggt. Läns-

försäkringar säljer sina försäkringslös-

ningar både via egen säljkår (inklusive 

franchise tagare) och försäkringsförmed-

lare. Länsförsäkringars marknadsandel för 

fondförsäkring, mätt i försäljningsvärde, 

uppgick 2013 till 10,8 (11,5) procent.

Nyförsäljningen på livförsäkringsmark-

naden ökade något under året. Under 2012 

skedde en minskning nyförsäljning, vilket 

till stor del hade sin förklaring i att många 

sparare valde att börja spara i investerings-

sparkonto (ISK) istället för i försäkringar. 

Under 2013 vände åter trenden och livför-

säkringspremierna ökade igen. Nyförsälj-

ning på den svenska livförsäkringsmark-

naden inom fondförsäkring har ökat med 

5 procent och uppgick till 75 mdr och pre-

mieinkomsten ökade med 3 procent och 

uppgick till 68 mdr. 

Affärsvolymer
Försäkringskapitalet hade en mycket god 

utveckling under året och ökade med 24 

procent till 77,5 (62,8) mdr.

Fondlivs premieinkomst, enligt Svensk 

Försäkrings definition, uppgick till 9 473 

(8 713) Mkr. Delmarknaderna ej kollektiv-

avtalad tjänstepension svarade för 79 pro-

cent av totalt premieinkomsten. Avtalspen-

sion stod för 5 procent och Privat- och 

 Sparmarknaden för 16 procent av totalt 

inbetalda premier. Inflyttat kapital stärkte 

premieinkomsten med 2 627 (2 342) Mkr. 

För Garantiförvaltning uppgår premiein-

komsten till 706 Mkr. Riskförsäkringar 

bidrog med 43 Mkr i premieinkomst. De 

egna säljkanalerna har haft en positiv 

utveckling jämfört med föregående år och 

ökat med 8 procent. Inom delmarknaden 

ej kollektivavtalad tjänstepension uppgick 

försäljningen till 7 502 (7 252) Mkr. 

Garantiförvaltning
Garantiförvaltning är Länsförsäkringars 

alternativ till kunder som efterfrågar en 

garanti i sitt sparande och som har ett behov 

av att veta den lägsta nivån på sina framtida 

utbetalningar. Garantin innebär att kunden 

är garanterad att få tillbaka de inbetalningar 

som gått till sparandet med möjlighet till 

ytterligare avkastning, om kunden sparar i 

minst tio år. Tillgångarna i garantiförvalt-

ningen fördelas mellan aktie- och räntepla-

ceringar, där räntedelen alltid ska vara minst 

40 procent och aktiedelen kan gå ner till 

noll. Förvaltningen sköts av kapitalförvalt-

ningsenheten inom Länsförsäkringar AB. 

Avkastningen under året blev 5,6 procent. 

Aktieportföljen svarade för merparten av 

portföljens avkastning, framförallt bidrog 

amerikanska aktier med 3,4 procentenheter 

och europeiska aktier bidrog med 1,2 pro-

centenheter. Däremot bidrog tillväxtmark-

nadsaktier svagt negativt till avkastningen. 

Ränteportföljen kompletterades med inne-

hav i Investment Grade och High Yield, och 

utvecklades neutralt under året med ett 

bidrag på 0,2 procentenheter.   

Fondförvaltning
Länsförsäkringars fondutbud består av 

30 fonder med eget varumärke och cirka 

45 externa fonder. Fonderna med eget varu-

märke finns inom Länsförsäkringars eget 

Fondförsäkring

Starkt resultat och kraftig 
ökning av förvaltat kapital 
2013 har präglats av ett högt tempo med många aktiviteter och leveranser. 
Allt för att tillsammans med länsförsäkringsbolagen och våra externa för-
medlare arbeta för att våra kunder ska få en bra avkastning på sitt sparande 
och en bättre koll på sina pensioner.
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fondbolag och förvaltas av utvalda externa 

förvaltare. De externa fonderna ger ytterli-

gare bredd och djup åt utbudet och har valts 

ut för att de presterar goda resultat jämfört 

med andra liknande fonder på marknaden. 

2013 inleddes med kraftigt stigande börser 

och marknadsräntor. Positiva signaler i 

Europa, högre tillväxt i USA, bättre vinster 

i bolagen och en allmänt ökad riskvilja gav 

bra näring åt börserna under 2013. Under 

året fanns tillfälliga tillbakagångar drivna 

av politisk oro, stigande räntor och relativt 

höga aktievärderingar. Nästan 80 procent 

av fonderna i utbudet utvecklades positivt 

under 2013. De 30 bästa fonderna steg över 

20 procent. Bland dem märktes fonder 

inriktade på USA, svenska småbolag och 

Europa. På minussidan fanns fonder med 

fokus på tillväxtmarknader och råvaror som 

tyngts av en svag råvarumarknad, vikande 

export och svag konjunktur. Räntefonderna 

hade svårt att hävda sig i det rörliga ränte-

klimatet och några av dem stannade på 

minus. Kronan försvagades under året, vil-

ket bidrog positivt i fonder som placerar 

utomlands. 

Resultatet i Länsförsäkringar Fondliv 

 förbättrades kraftigt till 246 (128) Mkr 

till följd av den starka börsutvecklingen, 

ett ökat premieinflöde och oförändrade 

administrationskostnader.

Intäkterna från kundavgifter på fond-

försäkringsavtal ökade med16 procent 

och uppgick till 501 (431) Mkr. Förvalt-

ningsersättningarna uppgick till 493 

(426) Mkr och ökade med 16 procent. 

Driftskostnaderna uppgick till 790 (731) 

Mkr. Ökningen av driftskostnader förkla-

ras av ökade försäljningskostnader hän-

förliga till ökade volymer.

Större delen av Fondlivs premieflöden 

redovisas via balansräkningen. Fondlivs 

premieinkomst, enligt Svensk Försäk-

rings definition, uppgick till 9 473 (8 713) 

Mkr. Premieinkomsten i resultaträkningen 

uppgick till 61 (20) Mkr. Som premiein-

komst redovisas den del av premierna 

som innehåller en väsentlig försäkrings-

risk. 

rEsuLtAträkninG

Mkr 2013 2012

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 61 20

Avgifter från finansiella avtal 501 431

Kapitalavkastning netto 8 309 4 744

Försäkringsersättningar –36 –19

Förändring i försäkringstekniska avsättningar –8 155 –4 542

Driftskostnader –790 –731

Andra tekniska intäkter och kostnader 512 431

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 401 337

Icke-tekniska kostnader –1 –4

resultat före skatt 400 333

Skatt –153 –205

ÅrEts rEsuLtAt 246 128

BALAnsräkninG

Mkr 2013-12-31 2012-12-31

tiLLGÅnGAr

Anläggningstillgångar 51 22

Andra finansiella placeringstillgångar 943 408

Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken 76 704 62 574

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 3 4

Fordringar 1 154 1 462

Andra tillgångar 28 17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 025 1 019

suMMA tiLLGÅnGAr 79 908 65 505

EGEt kAPitAL, AVsättninGAr oCH skuLDEr

Eget kapital 1 694 1 835

Försäkringstekniska avsättningar 875 426

Försäkringsåtaganden för vilka  
försäkringstagaren bär risken 76 712 62 580

Avsättningar 9 2

Depåer från återförsäkrare 4 4

Skulder 600 644

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 15

suMMA EGEt kAPitAL, AVsättninGAr oCH skuLDEr 79 908 65 505

resultatkommentar  
Länsförsäkringar Fondliv
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traditionell livförsäkring 
Länsförsäkringar Liv bedriver traditionell 

livförsäkring fördelat på fyra bestånd, Nya 

Trad, Gamla Trad, Nya Världen och 

Försäkrad Pension. Stärkta nyckeltal har 

varit bolagets fokus 2013. I detta arbete har 

aktiviteten Nya Trad varit en viktig del. 

nyckeltal i Länsförsäkringar Liv 
Under 2013 har solvensgraden förbättrats 

med 5 procentenheter. Solvensgraden upp-

gick den 31 december 2013 till 118 (113) 

procent. Solvensgraden visar relationen 

mellan totalt kapital och garanterat kapital 

till kunderna och är ett mått som speglar 

bolagets förmåga att snabbt betala ut hela 

det garanterade kapitalet.

Gamla trad
I traditionell förvaltning görs placeringarna 

normalt i noterade aktier och räntebärande 

värdepapper samt i fastigheter och alterna-

tiva investeringar. För Länsförsäkringar Liv 

har marknadsutvecklingen med låga räntor 

de senaste åren inneburit att placeringsport-

följen viktats om för att säkerställa bolagets 

nyckeltal och spararnas pengar. Skulden 

diskonteras med marknadsräntan och däri-

genom ökar skulden vid räntenedgång. Pla-

ceringsportföljen innehåller sedan en tid till 

största delen räntebärande placeringar och 

andelen aktieexponering är låg. 2013 har 

inte inneburit några större förändringar i 

placeringsmixen för Gamla Trad. Bolaget 

har under hösten successivt anpassat place-

ringsportföljen till de övergångsregler för 

diskonteringsräntan inför Solvens II som 

gäller från och med 1 januari 2014. Därmed 

har durationen i ränteportföljen kunnat 

reduceras något. Stigande räntor under 

2013 har inneburit att värdeutvecklingen 

på ränte bärande placeringar varit negativ. 

Fördelningen i den traditionellt förvaltade 

portföljen Gamla Trad var den 31 december 

2013, 92 procent räntebärande värdepap-

per, 4 procent alternativa investeringar och 

resterande andel var aktier och fastigheter. 

Avkastningen var för de olika tillgångssla-

gen: Räntebärande värdepapper –3,8 (6,2) 

procent, aktier 21,6 (1,4) procent, alterna-

tiva investeringar 4,7 (14,2) procent och 

fastigheter –4,0 (5,1) procent. Återbärings-

räntan var under större delen av året 0 pro-

cent men höjdes och uppgick sedan 

1 november till 1 procent.

nya trad
I slutet av maj skickades erbjudandet till de 

första kunderna om att villkorsändra sina 

försäkringar till Nya Trad. Nya Trad inne-

bär att kunder erbjuds möjlighet att ändra 

villkor i sina traditionella försäkringar. 

Sänkta garantinivåer i kombination med 

lägre avgifter möjliggör en förändrad place-

ringsmix med högre förväntad avkastning 

och förbättrade möjligheter till framtida 

värdeökning på sparat kapital. Mottagandet 

har varit positivt och den 31 december hade 

drygt 13 000 positiva svar inkommit om att 

ändra villkoren för sina försäkringar. Arbe-

tet med att bredda erbjudandet till fler kun-

der fortsätter. Placeringsmixen bestod av 60 

procent räntebärande tillgångar, 30 procent 

aktier, 5 procent fastigheter och 5 procent 

alternativa investeringar. Det ökade inslaget 

av risk i placeringsportföljen för Nya Trad 

jämfört med Gamla Trad innebär också en 

ökad förväntad avkastning och återbäring. 

Avkastningen uppgick till 4,3 procent. 

 Konsolideringsgraden i Nya Trad var 115 

procent och återbäringsräntan har varit 5 

procent sedan starten i maj 2013.

traditionell Livförsäkring

nya Världen
I förvaltningsformen Nya Världen placeras 

kundernas kapital till 30 procent i obligatio-

ner och till 70 procent i aktier, svenska och 

utländska. Nya Världen är en traditionell 

försäkring där kunderna är garanterade att 

få tillbaka minst de premier som betalats in, 

med avdrag för driftskostnader och avkast-

ningsskatt. Avkastningen i Nya Världen har 

under 2013 varit god, särskilt aktieplace-

ringarna i utvecklade marknader har bidra-

git till det positiva resultatet. Avkastningen 

2013 uppgick till 12,8 (12,2) procent.

risker och riskhantering
Ett av de viktigaste målen för Länsförsäk-

ringar Liv är att säkerställa att bolaget med 

marginal kan infria sina garanterade åta-

ganden till kunderna. Styrningen av risk-

tagandet är därför en integrerad del av risk-

styrningen och har som mål att nå en 

betryggande avvägning mellan förutsätt-

ningar för avkastning och risknivå.

Fortsatta utmaningar – goda 
förhoppningar med Nya Trad 

Länsförsäkringar Livs situation har förbättrats under året och ett  
antal åtgärder för att reducera  riskerna och stärka balansräkningen 
har genomförts.

solvensen påverkas av fallande marknads räntor. 
konsolideringen påverkas däremot inte av ränteför
ändringar. en bibehållen konsolidering för utsätter 
kapitalavkastning och återbäringsränta i balans.

solvens och konsolidering 
i traditionell livförsäkring
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Resultatet i Länsförsäkringar Liv uppgick 

till 5,2 (4,9) mdr. Det positiva resultatet 

 förklaras till stor del av den kraftiga upp-

gången av långa marknadsräntor, den 

svenska 10-åriga statsobligationsräntan har 

stigit med nära en procentenhet. Skulden 

diskonteras med marknadsräntan, därige-

nom har ränteuppgången bidragit positivt 

till resultatet. De försäkringstekniska 

avsättningarna minskade med 11,8 mdr. 

Kapitalavkastningen i Länsförsäkringar 

Liv har däremot påverkats negativt av de 

stigande marknadsräntorna, då långa ränte-

bärande placeringar har minskat i värde. 

Det positiva nettoresultatet till följd av rän-

teuppgången är ett resultat av en medveten 

strategi för hur tillgångarna matchats mot 

skulderna. Införandet av Nya Trad har även 

varit bidragande till det positiva resultatet. 

Villkorsändring till Nya Trad innebär att 

de garanterade åtagandena minskar vilket 

påverkar skulden och resultatet positivt. En 

minskad skuld ger även ett större utrymme 

för placeringar med högre förväntad avkast-

ning.

Bolaget har under 2013 även arbetat med 

att reducera driftskostnaderna. Under 2013 

har bolaget sänkt driftskostnaderna med 

totalt 16 procent. Totalavkastningen i Läns-

försäkringar Livs traditionella bestånd 

Gamla Trad uppgick till –3,0 (6,1) procent 

och kapitalavkastningen netto i resultaträk-

ningen var –1,7 (7,7) mdr. Totalavkast-

ningen i Nya Trad uppgick till 4,3 (–) pro-

cent och i Nya Världen till 12,8 (12,2) pro-

cent.

resultatkommentar Länsförsäkringar Liv

LänsFörsäkrinGAr LiV, konCErnEn

rEsuLtAträkninG
Mkr 2013 2012

Premieinkomst efter avgiven återförsäkring 3 388 4 319

Kapitalavkastning netto –1 743 7 659

Försäkringsersättningar –7 645 –7 491

Övriga tekniska intäkter och kostnader –

Förändring i försäkringstekniska avsättningar 11 842 1 372

Driftskostnader –347 –412

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 5 495 5 447

Icke-tekniska kostnader –281 –460

resultat före skatt 5 214 4 987

Skatt –40 –115

ÅrEts rEsuLtAt 5 174  4 872

BALAnsräkninG
Mkr 2013-12-31 2012-12-31

tiLLGÅnGAr

Materiella tillgångar 1 1

Placeringstillgångar 106 777 121 963

Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisken 5 978 14 564

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 605 609

Fordringar 2 003 2 370

Andra tillgångar 3 708 3 997

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 084 1 578

suMMA tiLLGÅnGAr 120 155 135 083

EGEt kAPitAL, AVsättninGAr oCH skuLDEr

Aktiekapital 8 8

Fonder samt periodens resultat 17 110 13 824

Försäkringstekniska avsättningar 91 585 104 942

Avsättningar för livförsäkringar för vilka  
försäkringstagaren bär placeringsrisken 5 978 4 564

Avsättningar för andra risker och kostnader 146 176

Depåer från återförsäkrare 605 609

Skulder 4 344 10 542

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 378 418

suMMA EGEt kAPitAL, AVsättninGAr oCH skuLDEr 120 155 135 083

Premieinkomsten i Länsförsäkringar Liv 

uppgick till 3,4 (4,3) mdr, en minskning 

med 22 (34) procent. Beståndet av försäk-

ringar har minskat sedan nyförsäljningen 

upphörde. Utflyttar och slutbetalda försäk-

ringar samt att inga nya försäkringar till-

kommit gör att beståndet minskar. För 

 premiedragande försäkringar i beståndet 

fortsatte inbetalningarna men i takt med att 

försäkringarna slutbetalas minskar premie-

inkomsten.

Engångsbetalningar har i princip upp-

hört sedan nyförsäljningsstoppet infördes 

vilket även påverkat premieinkomsten 

negativt. Utbetalda försäkringsersättningar 

uppgick till 7,6 (7,5) mdr. Placeringstill-

gångarna enligt balansräkningen har under 

året minskat till 112,8 (136,5) mdr.
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fastighetsförmedling  Länsförsäkringsbolagen kan genom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling erbjuda en helhet för en 
trygg bostadsaffär; fastighetsförmedling, bank och försäkring 
samlat på ett ställe. 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har 

152 bobutiker runt om i landet, varav tio 

öppnade under 2013. Den starka tillväxten 

har placerat Länsförsäkringar Fastighets-

förmedling till positionen som landets 

tredje största aktör med en marknadsandel 

på 9,5 procent. Efter Fastighetsbyråns för-

värv av Svensk Fastighetsförmedling blir 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling näst 

största aktör. Fastighetsförmedlingen är en 

integrerad del av det lokala länsförsäkrings-

bolagets helhetserbjudande. Målet är alltid 

att erbjuda kunderna en trygg bostadsaffär. 

Verksamheten bedrivs i franchiseform där 

länsförsäkringsbolaget är franchisegivare 

för den lokala bobutiken. Det här innebär 

även att Länsförsäkringar Fastighetsför-

medling skiljer sig från rikstäckande fastig-

hetsmäklarkedjor genom att alltid vara 

lokalt förankrat. Under 2013 förmedlades 

6 090 villor, 7 950 bostadsrätter, 1 071 fri-

tidshus samt 326 lantbruk. Värdet på för-

säljningarna uppgick till 24,8 mdr. Försälj-

ningen av villor och fritidshus resulterade 

under 2013 i bottenlån i Länsförsäkringars 

bolåneinstitut på 2,1 mdr fördelat på 1 391 

affärer.  

Heltäckande 
 fastighets- 
förmedling 
 fortsätter växa

Tillväxttakten det senaste året är cirka 2 200 
sålda enheter till 13 200 sålda enheter, en 
ökning med 20 procent.

1) Villor, fritidshus och bostadsrätter

Sålda bostäder1), Länsförsäkringar 
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Länsförsäkringar
fastighetsförmedling 9,5%

Fastighetsbyrån 24,1%
Svensk Fastighetsförmedling 16,4%
Mäklarhuset 5,3%
Skandiamäklarna 3,9%
Husman & Hagberg 2,9%
Bjurfors 2,4%
Mäklarringen 1,9%
ERA 1,6%
Övriga mäklare och privat 32,0%

Länsförsäkringar
fastighetsförmedling 6 901
Fastighetsbyrån 17 526
Svensk Fastighetsförmedling 11 897
Mäklarhuset 3 856
Skandiamäklarna 2 863
Husman & Hagberg 2 087
Bjurfors 1 745
Mäklarringen 1 405
ERA 1 184
Övriga mäklare och privat 23 177

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

Länsförsäkringar behåller sin mark-
nadsledande position inom sakför-
säkring med en marknads andel på 
29,5 procent.

Marknadsandelar 2013 Antal sålda villor och fritidshus 2013 Värdet av försäljningar, villor  
och fritidshus 2013

Försäljningsvärdet av villor och fritidshus uppgick för 
Länsförsäkringar  Fastighetsförmedling till 9,7 mdr. 
Bostadsrätter ingår inte i diagrammet och inklusive 
dessa var värdet på försäljningarna totalt 20 mdr.

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

Sålda villor och fritidshus med lån  
placerade i Länsförsäkringar Hypotek
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På följande sidor presenteras först länsförsäkrings-
gruppens samlade resultat inom sakförsäkring. 
 Därefter redovisas nyckeltal för vart och ett av de  
23 länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringsgruppen 
i siffror
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Länsförsäkringsgruppen 2013

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäk-
ringsbolag samt det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Länsförsäk-
ringsgruppen är i juridisk mening inte en koncern. Huvuddelen av sak-
försäkringsaffären inom gruppen tecknas av länsförsäkringsbolagen. 
Den affär som bedrivs inom Länsförsäkringar ABs sakförsäkringskon-
cern är hälsaförsäkring, djurförsäkring, avgiven och mottagen återför-
säkring samt transportförsäkring och viss ansvars-, egendoms- och 
motorförsäkring. 

resultatet av länsförsäkringsgruppens sakförsäkringsverksamhet är 
summan av resultaten i de 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäk-
ringar AB-koncernen, exklusive Länsförsäkringar Fondliv och Länsför-
säkringar Bankkoncernen. innehavet och värdeförändringen av Länsför-
säkringar AB-aktien samt mellanhavanden mellan länsförsäkringsbola-
gen och Länsförsäkringar AB-koncernen har eliminerats.

De 23 länsförsäkringsbolagen och Länsförsäkringar AB-koncernen 

 tillämpar godkända internationella redovisningsstandarder (iFrs).

SAKFÖRSÄKRING, Mkr 
Resultat efter avgiven återförsäkring 2013                            

Premieintäkt 288 596 381 390 428 1 018 470 646 897 1 587 472 1 214 563 1 124 944 174 824 543 383 628 260 402 1 714 4 121 20 067 20 067

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 21 29 8 16 11 32 12 21 16 62 10 30 14 28 36 5 12 27 5 20 6 7 57 155 645 645

Försäkringsersättningar –187 –466 –288 –301 –348 –742 –337 –498 –802 –1 349 –400 –897 –453 –907 –713 –123 –673 –458 –283 –425 –199 –295 –1 505 –2 940 –15 589 –15 589

Driftskostnader –56 –110 –74 –82 –91 –161 –97 –132 –156 –341 –91 –231 –96 –239 –185 –36 –135 –97 –74 –109 –51 –74 –263 –903 –3 886 –3 886

Övriga intäkter/kostnader – – – – – – 2 – – – – 7 0 – – – – – – – – – – 1 10 10

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
före återbäring och rabatter 66 49 27 24 0 147 50 37 –44 –41 –9 122 28 6 82 20 28 16 31 113 17 40 4 434 1 247 1 247

Återbäring och rabatter – –45 0 – – –232 – –1 – – – – – 0 –23 – – – –24 –65 – –100 3 – –488 –488

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 66 4 27 24 0 –85 50 36 –44 –41 –9 122 28 6 59 20 28 16 7 48 17 –61 6 434 759 759

Total kapitalavkastning 87 264 102 62 50 338 92 124 300 252 186 393 77 397 473 64 270 184 111 196 65 159 582 350 4 441 4 441

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen –21 –29 –8 –16 –11 –32 –12 –21 –16 –62 –10 –30 –14 –28 –36 –5 –12 –27 –5 –20 –6 –7 –57 –155 –645 –645

Övriga intäkter/kostnader –6 –16 –18 –30 –24 –6 –17 –19 –21 –118 –15 –39 –23 –23 –40 0 –36 –45 –12 –19 –14 –16 –48 –87 –692 –310

Rörelseresultat 125 222 103 40 16 214 112 120 219 30 152 446 68 352 456 80 250 128 100 206 62 75 483 542 3 863 4 244

Balansräkning 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar

Aktier i Länsförsäkringar AB 211 561 373 458 514 1 003 335 714 827 1 416 555 969 455 1 108 977 131 798 550 344 506 206 534 1 457 – – –

Övriga aktier och andelar 357 1 039 469 293 38 2 035 288 585 1 385 685 1 032 2 528 411 1 851 2 387 403 1 053 926 609 896 353 741 2 835 13 370 37 342 25 199

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 386 983 590 463 568 1 606 438 771 866 1 853 543 1 150 571 1 363 863 206 827 658 400 703 487 613 1 447 11 802 30 156 65 996

Övriga placeringstillgångar 6 300 97 23 36 132 231 28 590 1 10 28 121 887 59 434 702 320 133 409 92 264 302 2 501 7 315 8 392

Summa placeringstillgångar 960 2 882 1 529 1 237 1 156 4 775 1 291 2 099 3 668 3 954 2 141 4 675 1 558 5 208 4 287 783 3 381 2 454 1 486 2 514 1 138 2 152 6 041 27 673 74 813 99 588

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 122 238 208 238 152 409 151 267 166 326 185 248 170 349 295 80 350 430 169 196 125 203 877 7 205 7 205 7 205

Fordringar och andra tillgångar 130 244 179 165 195 406 177 311 345 555 174 378 208 478 419 69 301 188 139 216 123 145 581 1 612 7 739 263 567

Kassa och bank 28 139 122 25 248 158 534 96 235 50 53 113 60 68 178 140 356 27 87 126 27 20 568 1 391 4 849 4 984

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 37 22 18 15 67 16 26 25 37 18 56 16 43 8 18 16 22 11 22 5 18 55 307 893 4 520

Summa tillgångar 1 254 3 540 2 060 1 683 1 766 5 815 2 170 2 799 4 439 4 922 2 572 5 469 2 012 6 146 5 186 1 090 4 405 3 121 1 893 3 075 1 418 2 538 8 122 38 187 95 500 379 863

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 464 1 824 948 625 375 2 653 925 1 081 1 992 412 1 183 2 476 282 2 986 2 698 571 1 922 1 314 815 1 505 653 1 201 2 979 14 227 33 386 34 343

Obeskattade reserver – – – – 358 – – – – 1 156 – – 414 – – – – – – – – – – – – –

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven 
återförsäkring) 597 1 253 841 872 876 2 509 893 1 291 1 641 2 825 1 037 2 261 1 110 2 266 1 872 386 1 809 1 356 820 1 148 563 999 3 906 20 753 47 929 47 929

Andra avsättningar och skulder 151 373 214 165 149 540 271 335 673 297 339 669 115 850 479 127 644 356 246 409 188 323 1 149 2 352 11 837 291 138

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 91 58 21 8 114 80 92 132 232 13 64 92 44 136 6 30 96 11 13 14 15 88 856 2 348 6 453

Summa eget kapital och skulder 1 254 3 540 2 060 1 683 1 766 5 815 2 170 2 799 4 439 4 922 2 572 5 469 2 012 6 146 5 186 1 090 4 405 3 121 1 893 3 075 1 418 2 538 8 122 38 187 95 500 379 863

Konsolideringskapital / Totalt kapital 574 2 088 1 113 701 787 3 079 1 129 1 309 2 418 1 746 1 411 2 949 758 3 592 3 110 651 2 230 1 567 990 1 797 774 1 439 3 706 14 767 40 458 41 518

Konsolideringsgrad 195 334 288 176 183 296 233 198 259 109 293 240 132 307 321 365 263 281 248 281 289 351 213 365 206
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SAKFÖRSÄKRING, Mkr 
Resultat efter avgiven återförsäkring 2013                            

Premieintäkt 288 596 381 390 428 1 018 470 646 897 1 587 472 1 214 563 1 124 944 174 824 543 383 628 260 402 1 714 4 121 20 067 20 067

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 21 29 8 16 11 32 12 21 16 62 10 30 14 28 36 5 12 27 5 20 6 7 57 155 645 645

Försäkringsersättningar –187 –466 –288 –301 –348 –742 –337 –498 –802 –1 349 –400 –897 –453 –907 –713 –123 –673 –458 –283 –425 –199 –295 –1 505 –2 940 –15 589 –15 589

Driftskostnader –56 –110 –74 –82 –91 –161 –97 –132 –156 –341 –91 –231 –96 –239 –185 –36 –135 –97 –74 –109 –51 –74 –263 –903 –3 886 –3 886

Övriga intäkter/kostnader – – – – – – 2 – – – – 7 0 – – – – – – – – – – 1 10 10

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat  
före återbäring och rabatter 66 49 27 24 0 147 50 37 –44 –41 –9 122 28 6 82 20 28 16 31 113 17 40 4 434 1 247 1 247

Återbäring och rabatter – –45 0 – – –232 – –1 – – – – – 0 –23 – – – –24 –65 – –100 3 – –488 –488

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 66 4 27 24 0 –85 50 36 –44 –41 –9 122 28 6 59 20 28 16 7 48 17 –61 6 434 759 759

Total kapitalavkastning 87 264 102 62 50 338 92 124 300 252 186 393 77 397 473 64 270 184 111 196 65 159 582 350 4 441 4 441

Kapitalavkastning överförd till försäkringsrörelsen –21 –29 –8 –16 –11 –32 –12 –21 –16 –62 –10 –30 –14 –28 –36 –5 –12 –27 –5 –20 –6 –7 –57 –155 –645 –645

Övriga intäkter/kostnader –6 –16 –18 –30 –24 –6 –17 –19 –21 –118 –15 –39 –23 –23 –40 0 –36 –45 –12 –19 –14 –16 –48 –87 –692 –310

Rörelseresultat 125 222 103 40 16 214 112 120 219 30 152 446 68 352 456 80 250 128 100 206 62 75 483 542 3 863 4 244

Balansräkning 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar

Aktier i Länsförsäkringar AB 211 561 373 458 514 1 003 335 714 827 1 416 555 969 455 1 108 977 131 798 550 344 506 206 534 1 457 – – –

Övriga aktier och andelar 357 1 039 469 293 38 2 035 288 585 1 385 685 1 032 2 528 411 1 851 2 387 403 1 053 926 609 896 353 741 2 835 13 370 37 342 25 199

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 386 983 590 463 568 1 606 438 771 866 1 853 543 1 150 571 1 363 863 206 827 658 400 703 487 613 1 447 11 802 30 156 65 996

Övriga placeringstillgångar 6 300 97 23 36 132 231 28 590 1 10 28 121 887 59 434 702 320 133 409 92 264 302 2 501 7 315 8 392

Summa placeringstillgångar 960 2 882 1 529 1 237 1 156 4 775 1 291 2 099 3 668 3 954 2 141 4 675 1 558 5 208 4 287 783 3 381 2 454 1 486 2 514 1 138 2 152 6 041 27 673 74 813 99 588

Återförsäkrares andel av  
försäkringstekniska avsättningar 122 238 208 238 152 409 151 267 166 326 185 248 170 349 295 80 350 430 169 196 125 203 877 7 205 7 205 7 205

Fordringar och andra tillgångar 130 244 179 165 195 406 177 311 345 555 174 378 208 478 419 69 301 188 139 216 123 145 581 1 612 7 739 263 567

Kassa och bank 28 139 122 25 248 158 534 96 235 50 53 113 60 68 178 140 356 27 87 126 27 20 568 1 391 4 849 4 984

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 37 22 18 15 67 16 26 25 37 18 56 16 43 8 18 16 22 11 22 5 18 55 307 893 4 520

Summa tillgångar 1 254 3 540 2 060 1 683 1 766 5 815 2 170 2 799 4 439 4 922 2 572 5 469 2 012 6 146 5 186 1 090 4 405 3 121 1 893 3 075 1 418 2 538 8 122 38 187 95 500 379 863

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 464 1 824 948 625 375 2 653 925 1 081 1 992 412 1 183 2 476 282 2 986 2 698 571 1 922 1 314 815 1 505 653 1 201 2 979 14 227 33 386 34 343

Obeskattade reserver – – – – 358 – – – – 1 156 – – 414 – – – – – – – – – – – – –

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven 
återförsäkring) 597 1 253 841 872 876 2 509 893 1 291 1 641 2 825 1 037 2 261 1 110 2 266 1 872 386 1 809 1 356 820 1 148 563 999 3 906 20 753 47 929 47 929

Andra avsättningar och skulder 151 373 214 165 149 540 271 335 673 297 339 669 115 850 479 127 644 356 246 409 188 323 1 149 2 352 11 837 291 138

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 91 58 21 8 114 80 92 132 232 13 64 92 44 136 6 30 96 11 13 14 15 88 856 2 348 6 453

Summa eget kapital och skulder 1 254 3 540 2 060 1 683 1 766 5 815 2 170 2 799 4 439 4 922 2 572 5 469 2 012 6 146 5 186 1 090 4 405 3 121 1 893 3 075 1 418 2 538 8 122 38 187 95 500 379 863

Konsolideringskapital / Totalt kapital 574 2 088 1 113 701 787 3 079 1 129 1 309 2 418 1 746 1 411 2 949 758 3 592 3 110 651 2 230 1 567 990 1 797 774 1 439 3 706 14 767 40 458 41 518

Konsolideringsgrad 195 334 288 176 183 296 233 198 259 109 293 240 132 307 321 365 263 281 248 281 289 351 213 365 206
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Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 125 92

Balansomslutning, Mkr 1 254 1 150

Konsolideringsgrad, % 195 158

Antal anställda 71 71

Antal kontor 3 4

Bank

Inlåning, Mkr 725 632

Utlåning, Mkr 284 291

Bostadsutlåning, Mkr 1 444 1 279

Förvaltad fondvolym, Mkr 70 57

Antal kunder 8 400 7 900

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 122 122

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 018 1 954

Antal kunder 19 100 19 300

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 288 284

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 66 21

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 85 100

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 10 14

Antal kunder 58 400 57 800

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 268 217

Balansomslutning, Mkr 3 540 3 181

Konsolideringsgrad, % 334 327

Antal anställda 165 159

Antal kontor 3 3

Bank

Inlåning, Mkr 2 897 2 606

Utlåning, Mkr 1 169 1 138

Bostadsutlåning, Mkr 3 765 3 326

Förvaltad fondvolym, Mkr 561 388

Antal kunder 25 400 23 800

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 225 246

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 982 3 833

Antal kunder 34 600 34 700

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 596 558

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 49 65

Återbäring och rabatter, Mkr –45 –41

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 97 92

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 10 8

Antal kunder 110 900 108 200

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 103 73

Balansomslutning, Mkr 2 060 1 897

Konsolideringsgrad, % 288 269

Antal anställda 104 109

Antal kontor 5 5

Bank

Inlåning, Mkr 1 377 1 241

Utlåning, Mkr 936 969

Bostadsutlåning, Mkr 2 021 1 974

Förvaltad fondvolym, Mkr 103 81

Antal kunder 13 900 13 500

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 120 129

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 083 2 014

Antal kunder 19 800 19 900

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 381 378

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 27 14

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 95 99

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 7 6

Antal kunder 55 200 54 900

Vd Kjell Lindfors 
Styrelseordförande 
Mats Fabricius

Vd Göran Spetz  
Styrelseordförande 
Conny Sandström

Vd Pia Sandvik  
Styrelseordförande  
Tomas Eriksson

Länsförsäkringar 
Norrbotten

Länsförsäkringar 
Västerbotten

Länsförsäkringar 
Jämtland
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Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 40 44

Balansomslutning, Mkr 1 683 1 642

Konsolideringsgrad, % 176 163

Antal anställda 117 115

Antal kontor 5 5

Bank

Inlåning, Mkr 1 252 1 163

Utlåning, Mkr 470 457

Bostadsutlåning, Mkr 1 676 1 511

Förvaltad fondvolym, Mkr 198 161

Antal kunder 21 800 21 400

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 163 177

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 428 3 346

Antal kunder 27 400 27 500

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 390 380

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 24 25

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 98 98

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 5 5

Antal kunder 70 100 70 100

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 16 66

Balansomslutning, Mkr 1 766 1 639

Konsolideringsgrad, % 183 182

Antal anställda 147 153

Antal kontor 7 7

Bank

Inlåning, Mkr 1 819 1 626

Utlåning, Mkr 965 978

Bostadsutlåning, Mkr 3 884 3 626

Förvaltad fondvolym, Mkr 183 144

Antal kunder 21 600 20 600

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 177 191

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 269 3 153

Antal kunder 32 100 32 300

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 428 420

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 0 38

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 102 94

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 4 4

Antal kunder 82 400 82 800

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 446 337

Balansomslutning, Mkr 5 815 5 321

Konsolideringsgrad, % 296 284

Antal anställda 262 260

Antal kontor 7 7

Bank

Inlåning, Mkr 3 843 3 427

Utlåning, Mkr 1 368 1 424

Bostadsutlåning, Mkr 6 003 5 448

Förvaltad fondvolym, Mkr 469 393

Antal kunder 39 000 37 300

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 358 390

Totalt försäkringskapital, Mkr 6 232 5 884

Antal kunder 50 800 50 800

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 1 018 994

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 147 100

Återbäring och rabatter, Mkr –232 –137

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 88 92

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 7 6

Antal kunder 144 200 142 700

Vd Leif Johanson 
Styrelseordförande 
Stig Högberg

Vd Per-Ove Bäckström 
Styrelseordförande 
Mats Åstrand

Vd Anders Grånäs  
Styrelseordförande 
Maria Engholm

Länsförsäkringar 
Västernorrland

Länsförsäkringar 
Gävleborg

Dalarnas 
Försäkringsbolag
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Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 112 92

Balansomslutning, Mkr 2 170 2 002

Konsolideringsgrad, % 233 230

Antal anställda 102 102

Antal kontor 4 4

Bank

Inlåning, Mkr 1 086 939

Utlåning, Mkr 524 501

Bostadsutlåning, Mkr 1 633 1 422

Förvaltad fondvolym, Mkr 93 75

Antal kunder 10 900 10 100

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 147 157

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 887 2 808

Antal kunder 26 200 26 300

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 470 437

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 50 46

Återbäring och rabatter, Mkr –21 –21

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 92 92

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 6 5

Antal kunder 87 200 83 900

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 121 132

Balansomslutning, Mkr 2 799 2 628

Konsolideringsgrad, % 198 190

Antal anställda 183 193

Antal kontor 6 6

Bank

Inlåning, Mkr 3 034 2 824

Utlåning, Mkr 1 496 1 500

Bostadsutlåning, Mkr 6 042 5 430

Förvaltad fondvolym, Mkr 320 247

Antal kunder 28 700 27 400

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 380 388

Totalt försäkringskapital, Mkr 6 331 5 966

Antal kunder 50 400 50 600

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 646 618

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 37 63

Återbäring och rabatter, Mkr –1 –1

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 98 94

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 6 6

Antal kunder 113 600 111 800

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 219 260

Balansomslutning, Mkr 4 439 4 051

Konsolideringsgrad, % 259 251

Antal anställda 233 226

Antal kontor 7 7

Bank

Inlåning, Mkr 4 338 3 792

Utlåning, Mkr 3 504 3 367

Bostadsutlåning, Mkr 7 833 6 862

Förvaltad fondvolym, Mkr 373 275

Antal kunder 42 300 38 500

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 541 534

Totalt försäkringskapital, Mkr 7 957 7 522

Antal kunder 61 600 61 500

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 897 844

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr –44 77

Återbäring och rabatter, Mkr – –77

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 107 92

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 9 8

Antal kunder 173 300 166 900

Vd Ulf W Eriksson 
Styrelseordförande 
Patrik Sandin

Vd Ann-Christin Norrström 
Styrelseordförande 
 Björn Sundell

Vd Mikael Sundquist  
Styrelseordförande  
Bengt-Erik Lindgren

Länsförsäkringar 
Värmland

Länsförsäkringar 
Uppsala

Länsförsäkringar 
Bergslagen
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Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 30 100

Balansomslutning, Mkr 4 922 4 609

Konsolideringsgrad, % 109 107

Antal anställda 391 452

Antal kontor 8 16

Bank

Inlåning, Mkr 6 852 6 497

Utlåning, Mkr 1 674 1 753

Bostadsutlåning, Mkr 16 566 15 277

Förvaltad fondvolym, Mkr 759 654

Antal kunder 81 400 79 800

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 2 744 2 918

Totalt försäkringskapital, Mkr 47 293 44 797

Antal kunder 229 500 232 300

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 1 587 1 580

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr –41 39

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 106 101

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 7 6

Antal kunder 325 400 322 800

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 152 129

Balansomslutning, Mkr 2 572 2 367

Konsolideringsgrad, % 293 272

Antal anställda 127 127

Antal kontor 4 4

Bank

Inlåning, Mkr 1 776 1 575

Utlåning, Mkr 744 674

Bostadsutlåning, Mkr 3 908 3 394

Förvaltad fondvolym, Mkr 162 129

Antal kunder 18 900 17 800

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 199 207

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 688 3 517

Antal kunder 32 000 32 000

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 472 455

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr –9 16

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 104 99

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 9 7

Antal kunder 88 900 86 800

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 446 290

Balansomslutning, Mkr 5 469 4 974

Konsolideringsgrad, % 240 216

Antal anställda 305 295

Antal kontor 10 10

Bank

Inlåning, Mkr 3 951 3 532

Utlåning, Mkr 1 337 1 289

Bostadsutlåning, Mkr 7 249 6 616

Förvaltad fondvolym, Mkr 384 299

Antal kunder 44 600 42 500

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 1 057 1 091

Totalt försäkringskapital, Mkr 16 686 15 705

Antal kunder 94 200 94 800

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 1 214 1 151

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 122 42

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 93 98

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 9 8

Antal kunder 213 900 209 900

Vd Fredrik Bergström 
Styrelseordförande 
Christer Villard

Vd Anna-Greta Lundh 
Styrelseordförande 
Axel von Stockenström

Vd Ingemar Larsson 
Styrelseordförande 
Sune Nilsson

Länsförsäkringar 
Stockholm

Länsförsäkringar 
Södermanland

Länsförsäkringar 
Göteborg och Bohuslän
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Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 68 86

Balansomslutning, Mkr 2 012 1 864

Konsolideringsgrad, % 132 126

Antal anställda 151 149

Antal kontor 8 7

Bank

Inlåning, Mkr 2 800 2 515

Utlåning, Mkr 1 697 1 547

Bostadsutlåning, Mkr 3 354 2 977

Förvaltad fondvolym, Mkr 322 256

Antal kunder 31 500 29 900

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 204 208

Totalt försäkringskapital, Mkr 4 180 4 069

Antal kunder 34 300 34 300

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 563 543

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 28 50

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 98 93

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 5 5

Antal kunder 97 800 95 600

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 352 335

Balansomslutning, Mkr 6 146 5 895

Konsolideringsgrad, % 307 294

Antal anställda 303 300

Antal kontor 7 6

Bank

Inlåning, Mkr 5 778 5 275

Utlåning, Mkr 3 227 3 142

Bostadsutlåning, Mkr 7 906 6 720

Förvaltad fondvolym, Mkr 491 383

Antal kunder 51 800 48 800

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 941 959

Totalt försäkringskapital, Mkr 10 311 9 363

Antal kunder 71 100 70 900

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 1 124 1 084

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 6 132

Återbäring och rabatter, Mkr – –130

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 102 89

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 8 5

Antal kunder 185 500 182 700

Vd Carl Henrik Ohlsson 
Styrelseordförande  
Jonas Rosman

Vd Anders Rahm 
Styrelseordförande 
Lars-Eric Åström

Vd Sten Lundqvist 
Styrelseordförande 
Lars Hallkvist

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 479 250

Balansomslutning, Mkr 5 186 4 606

Konsolideringsgrad, % 321 292

Antal anställda 260 282

Antal kontor 10 7

Bank

Inlåning, Mkr 3 928 3 503

Utlåning, Mkr 1 881 1 711

Bostadsutlåning, Mkr 7 510 6 851

Förvaltad fondvolym, Mkr 389 315

Antal kunder 62 500 61 100

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 377 409

Totalt försäkringskapital, Mkr 7 078 6 792

Antal kunder 62 400 62 500

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 944 892

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 82 103

Återbäring och rabatter, Mkr –23 –28

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 95 93

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 12 6

Antal kunder 164 900 162 900

Länsförsäkringar 
Skaraborg

Länsförsäkringar 
Östgöta

Länsförsäkringar 
Älvsborg
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Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 80 55

Balansomslutning, Mkr 1 090 1 058

Konsolideringsgrad, % 365 338

Antal anställda 63 62

Antal kontor 2 2

Bank

Inlåning, Mkr 1 292 1 076

Utlåning, Mkr 1 603 1 525

Bostadsutlåning, Mkr 2 492 2 210

Förvaltad fondvolym, Mkr 92 76

Antal kunder 12 500 11 400

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 89 89

Totalt försäkringskapital, Mkr 1 054 960

Antal kunder 11 900 11 800

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 174 168

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 20 16

Återbäring och rabatter, Mkr – –38

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 91 94

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 9 5

Antal kunder 29 400 29 100

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 250 253

Balansomslutning, Mkr 4 405 3 988

Konsolideringsgrad, % 263 242

Antal anställda 188 188

Antal kontor 5 5

Bank

Inlåning, Mkr 3 350 3 007

Utlåning, Mkr 1 661 1 554

Bostadsutlåning, Mkr 4 070 3 605

Förvaltad fondvolym, Mkr 343 234

Antal kunder 27 600  26 000

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 350 362

Totalt försäkringskapital, Mkr 6 443 6 136

Antal kunder 44 500 44 600

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 824 787

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 28 88

Återbäring och rabatter, Mkr – –27

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 98 89

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 8 6

Antal kunder 124 000 122 500

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 128 107

Balansomslutning, Mkr 3 121 2 923

Konsolideringsgrad, % 281 273

Antal anställda 149 146

Antal kontor 6 6

Bank

Inlåning, Mkr 3 067 2 861

Utlåning, Mkr 3 184 3 268

Bostadsutlåning, Mkr 5 595 5 407

Förvaltad fondvolym, Mkr 289 242

Antal kunder 33 900 33 500

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 273 291

Totalt försäkringskapital, Mkr 5 194 5 052

Antal kunder 43 900 44 100

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 543 527

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 16 51

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 102 95

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 8 6

Antal kunder 95 300 94 600

Vd Mariette Nicander 
Styrelseordförande  
Gösta af Petersens

Vd Örian Söderberg 
Styrelseordförande 
Göran Lindell

Vd Christian Bille 
Styrelseordförande 
Karin Starrin

Länsförsäkringar 
Gotland

Länsförsäkringar 
Jönköping

Länsförsäkringar 
Halland
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Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 124 100

Balansomslutning, Mkr 1 893 1 683

Konsolideringsgrad, % 248 233

Antal anställda 88 88

Antal kontor 3 3

Bank

Inlåning, Mkr 1 829 1 613

Utlåning, Mkr 953 906

Bostadsutlåning, Mkr 1 817 1 661

Förvaltad fondvolym, Mkr 154 123

Antal kunder 27 300 27 300

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 181 177

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 497 3 399

Antal kunder 23 300 23 500

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 383 373

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 31 42

Återbäring och rabatter, Mkr –24 –1

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 93 91

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 8 5

Antal kunder 65 600 64 600

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 270 170

Balansomslutning, Mkr 3 075 2 852

Konsolideringsgrad, % 281 263

Antal anställda 159 165

Antal kontor 9 9

Bank

Inlåning, Mkr 2 241 2 031

Utlåning, Mkr 1 058 1 001

Bostadsutlåning, Mkr 2 479 2 159

Förvaltad fondvolym, Mkr 260 192

Antal kunder 18 200 17 100

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 175 183

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 893 3 792

Antal kunder 31 000 30 900

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 628 599

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 113 66

Återbäring och rabatter, Mkr –65 –51

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 90 99

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 9 7

Antal kunder 105 300 104 400

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 62 57

Balansomslutning, Mkr 1 418 1 297

Konsolideringsgrad, % 289  273

Antal anställda 64 73

Antal kontor 4 4

Bank

Inlåning, Mkr 1 189 1 085

Utlåning, Mkr 837 846

Bostadsutlåning, Mkr 1 941 1 784

Förvaltad fondvolym, Mkr 171 127

Antal kunder 11 800 11 300

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 145 153

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 359 2 240

Antal kunder 18 800 18 800

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 260 251

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 17 28

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 95 93

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 7 5

Antal kunder 52 900 52 500

Vd Fredrik Daveby 
Styrelseordförande 
Per-Åke Holgersson

Vd Niklas Lundin 
Styrelseordförande 
Christer Olander

Vd Magnus Olsson 
Styrelseordförande 
Anders Larsson

Länsförsäkring 
Kronoberg

Länsförsäkringar 
Kalmar län

Länsförsäkringar 
Blekinge
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Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 175 126

Balansomslutning, Mkr 2 538 2 338

Konsolideringsgrad, % 351 343

Antal anställda 101 107

Antal kontor 3 3

Bank

Inlåning, Mkr 1 696 1 558

Utlåning, Mkr 1 471 1 366

Bostadsutlåning, Mkr 1 992 1 860

Förvaltad fondvolym, Mkr 175 142

Antal kunder 15 500 15 000

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 158 171

Totalt försäkringskapital, Mkr 3 230 3 138

Antal kunder 27 300 27 300

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 402 394

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 40 33

Återbäring och rabatter, Mkr –100 –

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 92 94

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 8 6

Antal kunder 72 900 72 100

Nyckeltal 2013 2012

Rörelseresultat före återbäring  
och rabatter, Mkr 480 377

Balansomslutning, Mkr 8 122 7 062

Konsolideringsgrad, % 213 195

Antal anställda 455 438

Antal kontor 6 6

Bank

Inlåning, Mkr 4 624 3 843

Utlåning, Mkr 3 445 3 330

Bostadsutlåning, Mkr 10 914 9 970

Förvaltad fondvolym, Mkr 545 412

Antal kunder 59 100 54 600

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 1 083 1 118

Totalt försäkringskapital, Mkr 18 067 17 346

Antal kunder 124 000 124 100

Sakförsäkring 

Premieintäkt, Mkr 1 714 1 625

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 4 23

Totalkostnadsprocent efter  
avgiven återförsäkring, % 102 101

Totalavkastning  
kapitalförvaltning, % 10 9

Antal kunder 334 600 327 500

Vd Henrietta Hansson 
Styrelseordförande 
Göran Trobro

Vd Susanne Petersson 
Styrelseordförande 
Otto Ramel

Länsförsäkringar 
Skåne

Länsförsäkringar 
Göinge- Kristianstad
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om Läns för säkringar aB  Länsförsäkringar AB med dotterbolag har 
länsförsäkringsbolagens uppdrag att bedriva gemensamma affärer inom 
bank och försäkring, bedriva strategiskt utvecklingsarbete och ge service 
på områden som ger skalfördelar och effektivitet. Allt för att skapa förut-
sättningar för länsförsäkringsbolagen att skapa närhet till sina kunder på 
sina respektive marknader.

Verksamheten inom det gemensamt ägda 

bolaget Länsförsäkringar AB har i uppdrag 

att bedriva lönsamma affärer inom sak- och 

livförsäkring samt bank, utveckla produk-

ter, koncept, mötesplatser och verktyg samt 

att ge affärsservice till länsförsäkringsbola-

gen. Detta för att länsförsäkringsbolagen 

ska kunna erbjuda sina kunder rätt sorti-

ment och ge privatpersoner, företag och 

lantbrukare i Sverige möjlighet att leva i 

trygghet. Länsförsäkringsgruppens återför-

säkringsskydd, ett antal poollösningar, 

gemensamma gruppskydd och mottagen 

internationell återförsäkring hanteras inom 

Länsförsäkringar AB-koncernen.

Länsförsäkringar AB ägs till 100 procent 

av de 23 länsförsäkringsbolagen, tillsam-

mans med 16 socken- och häradsbolag. 

Länsförsäkringsbolagen ställer krav på 

effektiv kapitalanvändning och en rimlig 

avkastning på eget kapital som motsvarar 5 

procent över riskfri ränta. Under 2013 upp-

gick räntabilitet på eget kapital till 5 pro-

cent. Förutom moderbolaget Länsförsäk-

ringar AB omfattar koncernen Länsförsäk-

ringar Sak, Länsförsäkringar Bank, Läns-

försäkringar Fondliv och Länsförsäkringar 

Liv samt dotterbolag till dessa. Länsförsäk-

ringar Liv med dotterbolag konsolideras 

inte i koncernredovisningen eftersom resul-

tatet i sin helhet tillfaller försäkringstagarna. 

Värderingsstyrd planering 
Länsförsäkringar AB arbetar sedan ett antal 

år tillbaka med en visions- och värderings-

styrd planering av verksamheten. Visionen 

och värderingarna är vägledande för alla 

verksamheter inom koncernen. I Länsför-

säkringar ABs koncerngemensamma affärs-

plan definieras visionen, värderingarna och 

framgångsfaktorerna. Visionen är en 

beskrivning av hur Länsförsäkringar AB 

vill att det ska vara i den värld vi verkar. 

Visionen är ”Tillsammans skapar vi trygg-

het”. Länsförsäkringsgruppen med närmare 

6 000 anställda arbetar för att ge 3,5 miljo-

ner kunder ekonomisk trygghet. Länsför-

säkringar finns där för att skapa trygghet för 

kunderna oavsett vilka behov de har – allt 

från köp och försäljning av bostad, försäk-

ringar för sak och pension, banktjänster och 

bolån till olika typer av sparande. Länsför-

säkringsgruppens framgångar bygger på 

lokal närvaro och lång erfarenhet. 

Värderingarna i Länsförsäkringar AB 

beskriver hur medarbetarna i Länsförsäk-

ringar AB ska relatera till varandra i syfte att 

uppfylla visionen och nå målen. Länsförsäk-

Här skapas  
förutsättningar  
för närhet i det  
lokala kundmötet

ringars gemensamma värderingar är tillit, 

engagemang, öppenhet och professionalism. 

Närhet i alla kundmöten
Länsförsäkringar arbetar i alla kanaler och 

i alla kundmöten med ett varumärkeslöfte 

som bygger på närhet. Upplevelsen av en 

ökad närhet och ett minskat avstånd i rela-

tionen med Länsförsäkringar ska vara väg-

ledande för allt som görs – från produktut-

vecklingen till det personliga kundmötet. 

Närhetsprincipen bygger på ett antal närhe-

ter, till exempel den geografiska närheten, 

den attitydmässiga närheten och den 

beslutsmässiga närheten. För att lyckas 

skapa en tydlighet i marknaden kring vad 

varumärket står för krävs en förståelse och 

ett engagemang från hela länsförsäkrings-

gruppen. Det räcker inte med att de som 

möter kunderna ute i länsförsäkringsbola-

gen har insikt i hur varumärkeslöftet ser ut. 

Även samtliga medarbetare inom Länsför-

säkringar AB måste ha det, eftersom upp-

draget är att skapa förutsättningar för läns-

försäkringsbolagen att lyckas i sina lokala 

kundmöten. De närhetsprinciper som varu-

märkeslöftet bygger på är helt integrerade 

i Länsförsäkringar ABs affärsplan och har 

utgjort framgångsfaktorerna i affärsplanen. 
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Skalfördelar – det stora i det  
lilla genom Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringsgruppens samverkan har 

vuxit fram. De lokala bolagen har bestämt 

sig för samverkan för att nå skalfördelar 

och för att kunna koncentrera sig på det vik-

tigaste; mötet med kunden. Inom produkt- 

och konceptutveckling, IT-drift och förvalt-

ning samt varumärkeskommunikation kan 

länsförsäkringsbolagen dela på kostnaderna 

istället för att bygga upp dessa resurser 

lokalt. Arbetsfördelningen mellan länsför-

säkringsbolagen och Länsförsäkringar AB 

ger tydligt fokus för var och en. Länsför-

säkringar AB ska skapa förutsättningar för 

länsförsäkringsbolagen att vara mer effek-

tiva i sina roller. En grundläggande förut-

sättning för att detta ska fungera är ekono-

misk effektivitet. Det är orsaken till att viss 

sakförsäkringsverksamhet har bedömts 

lämpa sig bäst för gemensam koncession. 

Dessa gränssnitt påverkar inte kundrelatio-

nerna – de sköts av respektive länsförsäk-

ringsbolag som om de vore lokala banker 

eller försäkringsbolag. Detta är själva grun-

den i länsförsäkringsidén. För kunderna 

finns Länsförsäkringar alltid nära med lokal 

närvaro och beslutskraft. Utgångspunkten 

är just den lokala närvaron och beslutskraf-

ten – erfarenheten visar att lokal besluts-

kraft, kombinerad med gemensamma 

muskler, skapar ett verkligt mervärde för 

kunderna.

Styrning av risktagande och 
kapitalanvändning
Affärsverksamheten ska bedrivas i vinstsyfte 

så att bolaget kan lämna en konkurrenskraf-

tig avkastning. Allt kapital som inte behövs 

för den verksamhet Länsförsäkringar AB 

bedriver ska över tiden lämnas tillbaka till 

ägarna som utdelning. Koncernens kapital-

situation i förhållande till dess samlade 

 risker utgör utgångspunkt vid beslut om 

eventuell utdelning. Länsförsäkringar AB 

strävar efter en balans mellan kapitalstyrka 

och risktagande så att minst kreditbetyget 

A kan försvaras. Koncernen prioriterar att 

utveckla arbetet med styrning av risktagan-

det och kapitalanvändningen. För bank-

verksamheten finns sedan tidigare mål för 

riskbaserad kapitalstyrka i form av mål för 

den så kallade primärkapitalrelationen. För 

sakförsäkringsverksamheten och för hela 

koncernen har under de senaste åren mål 

för riskbaserad kapitalstyrka börjat använ-

das i den interna styrningen på ett tydligare 

sätt. Målen sätts med hänsyn till interna 

bedömningar av risknivån i skilda verksam-

heter, nuvarande och framtida krav i lag-

stiftningen. Nästan två tredjedelar av läns-

försäkringsgruppens kapital, exklusive 

kapitalet i Länsförsäkringar Liv som tillhör 

dess försäkrings tagare, finns i länsförsäk-

ringsbolagen. Koncernens kapitalstyrka 

bedöms därför inte enbart från dess egen 

situation utan även med hänsyn till länsför-

säkringsbolagens kapitalstyrka. Ratingin-

stitut och andra intressenter har det synsät-

tet. Länsförsäkringsbolagen är mycket väl 

konsoliderade och har därför betydande 

förmåga att tillskjuta kapital till koncernen. 

Vid en extra bolagsstämma i Länsförsäk-

ringar AB i januari 2013 beslutade ägarna 

om nyemission om 500 Mkr. Nyemissionen 

har i huvudsak använts för att stärka ban-

kens kapitalbas med syfte att möta de nya 

kapitalkrav som ställs på svenska banker.
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Organisation och fakta Länsförsäkringar AB

KOrt Om 2013

 Rörelseresultatet uppgick till  
923 (819) Mkr.

  Bankkoncernens rörelseresul-
tat stärktes med 92 Mkr till 647 
(555) Mkr.

 Det försäkringstekniska resul-
tatet i sakförsäkringsrörelsen  
ökade till 434 (304) Mkr. 

 Totalkostnadsprocenten upp-
gick till 93 (97).

 Resultat för liv- och pensions-
försäkring inom Länsförsäk-
ringar Fondliv ökade med 92 
procent till 247 (127).

AKtieägANde i 
LäNSförSäKriNgAr AB Antal aktier

Bolag A B C
Andel av  

kapital, %

Länsförsäkringar Skåne 141 849 808 405 – 9,7

Länsförsäkringar Stockholm 129 212 780 180 – 9,3

Länsförsäkringar Östgöta 114 155 608 445 – 7,4

Dalarnas Försäkringsbolag 104 708 547 893 – 6,7

Länsförsäkringar Älvsborg 100 176 537 252 – 6,5

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 87 010 544 391 768 6,5

Länsförsäkringar Bergslagen 86 351 453 085 – 5,5

Länsförsäkringar Jönköping 82 812 437 973 – 5,3

Länsförsäkringar Uppsala 73 298 392 546 – 4,8

Länsförsäkringar Västerbotten 57 195 302 880 – 3,7

Länsförsäkringar Södermanland 58 117 298 457 – 3,7

Länsförsäkringar Halland 56 785 301 926 – 3,7

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 49 982 298 243 – 3,6

Länsförsäkringar Gävleborg 60 058 270 352 – 3,4

Länsförsäkringar Kalmar län 56 717 273 052 – 3,4

Länsförsäkringar Västernorrland 50 186 244 134 – 3,0

Länsförsäkringar Skaraborg 64 058 232 635 – 3,0

Länsförsäkringar Jämtland 35 795 207 605 – 2,5

Länsförsäkring Kronoberg 36 701 187 604 – 2,3

Länsförsäkringar Värmland 31 160 187 100 – 2,2

Länsförsäkringar Norrbotten 16 960 118 338 – 1,4

Länsförsäkringar Blekinge 23 088 111 204 – 1,4

Länsförsäkringar Gotland 16 305 67 769 – 0,9

16 socken- och häradsbolag – – 4 800 0,05

totalt antal aktier 1 532 678 8 211 469 5 568 100,0

LäNSförSäKriNgAr AB-AKtieNS utVeCKLiNg

Kronor 2013 2012 2011 2010 2009

Eget kapital per aktie 1 557 1 479 1 403 1 356 1 279 

Organisation Länsförsäkringar AB

Styrelse

Vd

Internrevision

Affärsenhet Bank

tradliv

Ekonomi & Finans 
Juridik 

Kapitalförvaltning

Affärsstöd

Compliance 
Riskkontroll

Affärsenhet LivAffärsenhet Sak
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Avvecklingsresultat
Vinst eller förlust som vid bokslutstillfället uppkommer 
på i närmast föregående bokslut gjord avsättning för 
oreglerade skador. resultatet uppkommer genom att 
vissa i avsättningen ingående skador under räken-
skapsåret antingen slutreglerats med annat belopp än 
det avsatta eller har omvärderats i avvaktan på slutlig 
reglering.

driftskostnader, försäkringsrörelsen
Omfattar kostnader för försäljning, förvaltning och 
administration i försäkrings rörelsen.

driftskostnadsprocent, sakförsäkring
Driftskostnader i förhållande till premieintäkt efter 
 avgiven återförsäkring,  uttryckt i procent.

efter avgiven återförsäkring
Den del av försäkringsaffären som ett försäkrings bolag 
själv står risken för och som inte återförsäkras hos 
andra bolag. ibland används även begreppet för egen 
räkning.

försäkringsersättningar
kostnaden för inträffade skador under räkenskapsåret, 
inklusive kostnaden för skador som ännu inte har 
anmälts till försäkringsbolaget. i kostnaden ingår också 
avvecklingsresultat, det resultat som uppkommer på 
i närmast föregående bokslut gjord avsättning för oreg-
lerade skador. Avvecklingsresultatet uppkommer 
genom att vissa i avsättningen ingående skador under 
räkenskapsåret antingen slutreglerats med annat 
belopp än det avsatta eller har omvärderats i avvaktan 
på slutlig reglering.

försäkringsrörelsens tekniska resultat 
premieintäkter minskat med försäkringsersättningar 
och driftskostnader plus resultatet av avgiven återför-
säkring och kapitalavkastning överförd från finansrörel-
sen.

försäkringstekniska avsättningar
Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande 
risker, livförsäkringsavsättningar samt avsättning för 
oreglerade skador och motsvarande förpliktelser enligt 
ingångna försäkringsavtal. för livförsäkring ska avsätt-
ningen motsvara värdet av bolagets garanterade för-
säkringsåtaganden.

Kapitalavkastning, sakförsäkring
nettot av följande intäkter och kostnader: ränte intäkter, 
räntekostnader, utdelning på aktier och andelar, över-
skott (underskott) på egna fastigheter, förändring av 
verkligt värde på fastigheter, aktier, räntebärande 
 värdepapper och derivat, vinst (förlust) vid försäljning 
av placeringstillgångar, kurs vinster (kursförluster) på 
valutor samt avdrag för driftskostnader i kapitalförvalt-
ningen.

definitioner

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 
premier betalas i förskott medan drifts- och skadekost-
nader betalas i efterskott. De medel som inte har beta-
lats ut placerar bolaget under tiden så det ger en avkast-
ning. Den beräknade räntan (kalkylränta) på dessa 
 placeringar förs över från kapital avkastningen till för-
säkringsrörelsen.

Kapitalbas, bank
kapitalbasen består av summan av primärt och supple-
mentärt kapital samt skillnaden mellan förväntad förlust 
och gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster.

Konsolidering, livförsäkring
kvoten mellan marknadsvärdet på totala netto tillgångar 
och bolagets totala åtagande gentemot försäkrings-
tagarna (garanterade åtaganden samt preliminärt för-
delad återbäring) för de återbäringsberättigade försäk-
ringarna, uttryckt i procent.

Konsolideringsgrad, sakförsäkring
konsolideringskapital i förhållande till premie inkomst 
efter avgiven återförsäkring, uttryckt i procent.

Konsolideringskapital
summan av eget kapital, obeskattade reserver (inklu-
sive uppskjuten skatteskuld), förlagslån samt övervär-
den på tillgångar.

Kreditförluster netto, bank
konstaterade kreditförluster och reserveringar för 
 kreditförluster med avdrag för återvinningar avseende 
fordringar samt årets nettokostnad avseende kredit-
förluster för garantier och andra ansvarsförbindelser.

Kreditförlustnivå i förhållande till utlåning
kreditförluster netto i förhållande till redovisat värde 
för utlåning till allmänheten och till kreditinstitut.

Placeringstillgångar
kortfristiga eller långfristiga tillgångar, som har karaktär 
av kapitalplacering. Hit räknas i försäkringsföretag fast-
igheter och värdepapper.

Premieinkomst
premier som betalats in under året eller är upptagna 
som fordran vid årets slut eftersom de förfallit till betal-
ning. premieinkomst är ett vanligt mått på 
 försäkringsrörelsens volym.

Premieintäkt
Den del av premieinkomsten som avser räkenskaps-
året.

räntabilitet på eget kapital
resultat före skatt plus övervärdesförändring i rörelse-
fastigheter minus schablonskatt 22 procent, i förhål-
lande till genomsnittligt eget kapital justerat för utdel-
ning och nyemission.

räntebärande värdepapper
ett lån emitterat i marknaden av en låntagare (till exem-
pel staten). långsiktiga lån kallas vanligen för obligatio-
ner medan en vanlig benämning för de kortsiktiga är 
växlar.

räntenetto, bank
ränteintäkter för utlåning till allmänhet, kredit institut 
och intäkter för räntebärande värdepapper minskat 
med kostnader för in- och upplåning från allmänhet, 
kreditinstitut och kostnader för ränte bärande värde-
papper. 

Skadeprocent, sakförsäkring
förhållandet mellan försäkringsersättningar, inklusive 
skaderegleringskostnader och premieintäkter efter 
avgiven återförsäkring, uttryckt i procent.

Solvens, livförsäkring
Marknadsvärdet av bolagets totala nettotillgångar 
i  förhållande till garanterade åtaganden till försäkrings-
tagarna (försäkringstekniska avsättningar enligt balans-
räkningen), uttryckt i procent.

totalavkastningsprocent, sakförsäkring
summan av direktavkastning, realiserade vinster 
och förluster samt orealiserade värdeförändringar 
i förhål lande till genomsnittligt verkligt värde på 
 för valtade tillgångar.

totalkostnadsprocent, sakförsäkring
summan av driftskostnader, försäkringsersätt ningar 
och skaderegleringskostnader i förhållande till premie-
intäkter efter avgiven återförsäkring, uttryckt i procent.

Återförsäkring
Om ett försäkringsbolag inte kan, eller vill, bära 
hela ansvaret mot försäkringstagarna, återförsäkrar 
bolaget delvis de tecknade försäkringarna hos andra 
bolag. i det förstnämnda talas om avgiven åter-
försäkring och hos de sistnämnda bolagen om 
 mot tagen återförsäkring.

länsförsäkringsgruppen 2013 51 



Produktion: Länsförsäkringar AB i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson.
Foto: Länsförsäkringars bildbank, Jimmy Eriksson, Johnér, Scandinav Bildbyrå och Shutterstock. Tryck: Elanders Sverige. Vi trycker på det miljövänliga.

Kvartal 1:
Delårsrapport för länsförsäkringar AB  29 april
Delårsrapport för länsförsäkringar Bank  29 april
Delårsrapport för länsförsäkringar Hypotek  29 april
Delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen 29 april

Kvartal 2:
Delårsrapport för länsförsäkringar AB  18 juli
Delårsrapport för länsförsäkringar Bank  18 juli
Delårsrapport för länsförsäkringar Hypotek  18 juli
Delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen 18 juli

Kvartal 3:
Delårsrapport för länsförsäkringar AB  23 oktober
Delårsrapport för länsförsäkringar Bank  23 oktober
Delårsrapport för länsförsäkringar Hypotek  23 oktober
Delårsöversikt för länsförsäkringsgruppen  23 oktober

rapportdagar 2014
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Länsförsäkringar Norrbotten
Box 937
971 28 Luleå
Besök: Köpmantorget
Tfn: 0920-24 25 00
E-post: info@LFnorrbotten.se

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

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

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

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

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

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

Länsförsäkringar uppsala
753 40 Uppsala
Besök: Stationsgatan 14
Tfn: 018-68 55 00
E-post: info.uppsala@lansforsakringar.se

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

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

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

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

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

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

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

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

Länsförsäkringar Jönköping
Box 623
551 18 Jönköping
Besök: Barnarpsgatan 22
Tfn: 036-19 90 00
E-post: info@lfj.se

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

Länsförsäkring Kronoberg
Box 1503
351 15 Växjö
Besök: Kronobergsgatan 10
Tfn: 0470-72 00 00
E-post: info@LFkronoberg.se

Länsförsäkringar Kalmar län
Box 748
391 27 Kalmar
Besök: Norra Långgatan 17
Tfn: 020-66 11 00
E-post: info@LFkalmar.se

Länsförsäkringar Blekinge
Box 24
374 21 Karlshamn
Besök: Kyrkogatan 21
Tfn: 0454-30 23 00
E-post: info@lfblekinge.se

Länsförsäkringar göinge-Kristianstad
Box 133
291 22 Kristianstad
Besök: Tivoligatan 6
Tfn: 044-19 62 00
E-post: info.goinge-kristianstad@lansfor-
sakringar.se

Länsförsäkringar Skåne
Box 4548
208 20 Malmö
Besök: Lugna Gatan 82
Tfn: 040-633 80 00
E-post: info.skane@lansforsakringar.se

gemeNSAmmA BOLAg

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

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

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

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

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

Länsförsäkringar Hypotek
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 416 00
E-post: info@lansforsakringar.se

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

Länsförsäkringar fastighetsförmedling
Box 742
251 07 Helsingborg
Besök: Södergatan 15
Tfn: 042-633 98 10
E-post: helsingborg@lansfast.se 

Länsförsäkringar mäklarservice
Box 27120
102 52 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-588 490 00
E-post: 
info.maklarservice@lansforsakringar.se

Wasa Kredit 
Box 6740
113 85 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 21
Tfn: 08-635 38 00
E-post: info@wasakredit.se

Agria djurförsäkring
Box 70306
107 23 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tfn: 08-588 421 00
E-post: info@agria.se

Humlegården fastigheter
Box 5182
102 44 Stockholm
Besök: Engelbrektsplan 1
Tfn: 08-678 92 00
E-post: info@humlegarden.se

Adresser

Produktion: Länsförsäkringar AB i samarbete med Hallvarsson & Halvarsson.
Foto: Länsförsäkringars bildbank, Jimmy Eriksson, Johnér, Scandinav Bildbyrå och Shutterstock. Tryck: Elanders Sverige. Vi trycker på det miljövänliga.
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