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Länsförsäkringar består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som 
är bankens moderbolag. Länsförsäkringsbolagen ägs av försäkringskunderna, och kundägandets principer utmärker även 
bankverksamheten. Genom respektive länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och 
fastighetsförmedling. Utgångspunkten är den lokala närvaron och förankringen – erfarenheten visar att lokal beslutskraft, 
kombinerad med gemensam förvaltning och affärsutveckling, skapar ett mervärde för kunderna. Grundläggande är också en 
långsiktig omsorg om kundernas trygghet: Det finns inga externa aktieägare och kundernas behov och krav är därför det 
primära uppdraget. Länsförsäkringsgruppen har mer än 3,9 miljoner kunder och cirka 7 200 medarbetare. 
 

 

Emma är Länsförsäkringar Västerbottens nya HR-chef 
 
Emma Nordin blir ny HR-chef på Länsförsäkringar Västerbotten. Emma har många års erfarenhet inom HR och 
kommer närmast från Transcom, ett globalt kundserviceföretag med 27 000 anställda och huvudkontor i 
Stockholm. 

Emma har haft flera roller inom Transcom, inledningsvis som HR-chef för verksamheten i Umeå men till största 
delen som HR-chef för Transcom Sverige med ca 2 000 anställda. Hon har även tillhört Transcoms globala HR-
organisation. I sin nya roll som HR-chef för Länsförsäkringar Västerbotten kommer hon också att ingå i bolagets 
ledningsgrupp. Emma efterträder bolagets mångårige HR-chef Peter Eklund, som går i pension till årsskiftet. 

- Det här ska bli enormt spännande! Jag är både glad och tacksam för förtroendet men också ödmjuk inför 
att ta över stafettpinnen från Peter som innehaft tjänsten i många år. Jag kliver in i en för mig helt ny 
bransch och ser mycket fram emot att få utveckla och bidra mer lokalt än jag gjort de senaste åren. 
Länsförsäkringar är ett företag och varumärke som berör och gör skillnad, att få tillhöra och verka i den 
miljön känns både motiverande och viktigt. I tider av förändring hoppas jag kunna bidra med min erfarenhet 
av förändringsledning och tron på att tillsammans är vi som starkast, säger Emma i en kommentar. 

Länsförsäkringar Västerbotten har drygt 200 medarbetare vid länets tre kontor. Vid huvudkontoret i Umeå 
arbetar 150 personer inom bank, försäkring, skadereglering och verksamhetsservice. Bolaget bildades redan 
1855 som Västerbottens läns brandstodsbolag och är därmed ett av länets allra äldsta företag.  

- Jag är väldigt nöjd med att vi lycktas rekrytera Emma, med hennes bakgrund blir hon ett värdefullt tillskott i 
bolagets ledningsgrupp. För oss på Länsförsäkringar är medarbetarna vår absolut viktigaste tillgång, vi har 
frågor kring medarbetarskap, arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande högt uppe på agendan. Vi har ett starkt 
arbetsgivarvarumärke, men vi ser också stora utmaningar i den snabba förändring vår bransch verkar i – 
den framtida kompetensförsörjningen blir därför en av våra viktigaste HR-frågor att driva framöver, säger 
bolagets vd Göran Karmehag. 

Emma Nordin tillträder sin tjänst den 1 november. 

 

För mer information, kontakta gärna Göran Karmehag, vd, 070-587 92 05 eller Emma Nordin, tillträdande HR-
chef, 070-311 34 33. 

 

 


