Länsförsäkringar Liv
Årsredovisning

Om Länsförsäkringar Liv

Traditionell livförsäkring
med fokus på kunders
sparande
Förvaltar 118 Mdkr
i traditionell livförsäkring

Kort om Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Liv är länsförsäkringsgruppens livförsäkringsbolag
för traditionell förvaltning. Länsförsäkringar Liv förvaltar totalt 118
Mdkr fördelat på tre förvaltningsformer: Nya Trad, Gamla Trad och Nya
Världen. Verksamheten bedrivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar kvar hos bolagets kunder. Bolaget är stängt för nyteckning sedan september 2011.

Länsförsäkringar består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag.
Genom sitt länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet inom bank,
försäkring, pension och fastighetsförmedling. Länsförsäkringsbolagen
ägs av försäkringskunderna; det finns inga externa aktieägare och kundernas behov och krav är alltid det primära uppdraget. Grundläggande
är en långsiktig omsorg om kundernas pengar och trygghet. Länsförsäkringsgruppen har tillsammans 3,9 miljoner kunder och 7 900 medarbetare.
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Den 3 maj 2021 genomfördes en fusion mellan Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB och Länsförsäkringar AB. Verksamheten bedrivs nu under namnet Länsförsäkringar AB.
Bolaget bedrivs enligt ömsesidiga principer och konsolideras inte i Länsförsäkringar AB.
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Det finansiella
året 2021
Årets resultat

Uppgifter inom parentes avser 2020

• Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 11,7 (1,6) Mdkr, främst på
grund av en god kapitalavkastning och stigande marknadsräntor.
• Kapitalavkastningen uppgick till 10,9 (4,1) Mdkr och samtliga
förvaltningsformer levererade en god avkastning. Avkastningen
i Nya Trad uppgick till 16,7 (5,4) procent.
• Länsförsäkringar Liv höjde återbäringsräntan under 2021. Den
genomsnittliga återbäringsräntan uppgick till 13,8 (1,6) procent
i Nya Trad och 11,3 (1,3) procent i Gamla Trad.

Årets resultat

11,7
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Förvaltat kapital

• Kollektiva konsolideringsgraden ökade till 118 (116) procent i Nya
Trad och 125 (113) procent i Gamla Trad.
• Kapitalkvoten mätt enligt Solvens II ökade till 219 (195) procent
med en kapitalbas på 39,2 (28,5) Mdkr.
• Villkorsändringar till Nya Trad portföljen uppgick till 1,6 Mdkr. Totalt
har ett försäkringskapital om 20,5 Mdkr villkorsändrats, vilket motsvarar 48 procent av kapitalet för kunder vilka erbjudits ändring.
• Hållbarhet är en integrerad del i Länsförsäkringar Livs portföljer.
Hållbarhetsinriktade (ESG) obligationer uppgick till 19,2 (15,6) Mdkr,
motsvarande 16,3 procent av förvaltat kapital.

118

Mdkr

Förvaltat kapital per förvaltningsform
Mdkr

120
100
80
60
40
20
0

2017

2018

2019

2020

2021

Gamla Trad
Nya Trad
Nya Världen
Länsförsäkringar Livs förvaltningsform Nya Trad har sedan starten
2013 ökat till 31 Mdkr.
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Konsolideringspolicy uppdaterades 2020-03-31.
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Nya framsteg för
Länsförsäkringar Liv
Vd har ordet
Efter ett mycket framgångsrikt 2021 kan vi summera ett av de starkaste resultaten i bolagets historia.
Som ömsesidigt bedrivet bolag innebär ett gott resultat direkt nytta för våra 550 000 kunder. Ett resultat
på 11,7 mdkr, god avkastning och stärkta nyckeltal har bidragit till lägre avgifter och ökad återbäring för våra
kunder. Vår långsiktiga förvaltningsmodell har återigen visat sin styrka, och vår stärkta position borgar för
nya framsteg och ökad trygghet för våra kunder inför en föränderlig framtid.
Starka marknader trots höga omvärldsrisker
2021 fortsatte att präglas av pandemin men i takt med att vaccinationerna genomfördes framgångsrikt och den värsta stressen släppte
greppet om oss kunde ekonomierna öppnas och en stark återhämtning inledas.
Trots förbättringen i konjunkturen har den expansiva penningoch finanspolitiken fortsatt att stimulera ekonomierna. Samman
taget har detta varit en mycket god miljö för risktillgångar och värderingarna av aktier och fastigheter har ökat kraftigt. Världsindex steg
21 procent och Stockholmsbörsen steg med 37 procent.
God kapitalavkastning i våra tre tillgångsportföljer
Avkastningen i placeringsportföljerna var stark under 2021. Vår långsiktigt hållbara placeringsstrategi bevisade återigen att ansvarsfull
och hållbar förvaltning kan skapa meravkastning. Genom den hållbara förvaltningsstrategin och långsiktigt proaktiv allokering kunde
kapitalförvaltningen för tredje året i rad överträffa sina benchmark
inom alla portföljer. Nya Trad, som är vårt flaggskepp, avkastade 16,7
procent under året. Det är en mycket konkurrenskraftig avkastning.
Våra prestationer skapar kundnytta
Den goda avkastningen bidrog till att vi kunde höja återbäringsräntan
i flera steg under året i både Gamla och Nya Trad. I slutet av året
kunde vi dessutom ge 7 procent i extra återbäringsränta vilket i ett
slag ökade 400 000 kunders försäkringskapital med 4,5 mdkr. Totalt
erhöll kunderna i Nya Trad en ränta om 13,8 procent under 2021.
Sedan starten 2013 har Nya Trad gett en genomsnittlig återbäringsränta om 7,3 procent per år.
Under 2021 har vi dessutom förbättrat nyckeltalen vilket innebär
att även vår framtida återbäringsförmåga är stärkt. Vi har byggt stora
buffertar som kommer ge trygghet för våra kunder i osäkra tider.
Därtill är vår riskaffär fortsatt lönsam trots en pandemi som tyngt
sjuk- och dödsfallsresultatet. Slutligen har vi under året ytterligare
reducerat kostnaderna och sänkt våra avgifter för kunderna i både
spar- och riskaffären. Vår höjda effektivitet bäddar för att vi kan
erbjuda låga avgifter för våra kunder även framöver.
Som ömsesidigt bedrivet bolag finns vi till för våra kunder. Det
är därför det är så glädjande att vi kan höja återbäringen och sänka
avgifterna. Det är också glädjande att vi rangordnas högst av alla liv-
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bolag av privatkunderna när de ger sitt omdöme i svenskt kvalitets
index (SKI, november 2021).
Hållbarhet i fokus
Klimatfrågan är vår tids stora utmaning. Vår övertygelse är att vi kan
agera ansvarsfullt och samtidigt skapa meravkastning till våra kunder.
Vi uppfattar att vårt uppdrag från kunderna inte är att välja mellan
hållbarhet och avkastning, vi måste klara båda delarna. Vi har också
visat att en klimatsmart investeringsstrategi kan stärka avkastningen
och vi ser att vi ligger i framkant både inom hållbarhet och avkastning.
Flera av våra investeringar som drivits av ESG-analyser har gett
mycket goda avkastningsresultat. Genom att investera långsiktigt
hållbart bidrar vi inte bara till samhällsomställningen, vi skapar även
möjligheter till framtida avkastning, och bygger vidare på långsiktiga
relationer med våra kunder runt om i landet.
Under 2021 har vi flyttat fram positionerna ytterligare. Vårt nya
gemensamma klimatmål inom Länsförsäkringar AB-koncernen är att
vara klimatpositiva senaste 2045. Länsförsäkringar Liv har satt ribban
ännu lite högre och närmare i tid och siktar på att reducera klimatavtrycket inom våra investeringar med 50 procent senast 2027. Under
2021 reducerades avtrycket i våra aktieplaceringar med 15 procent.
Vi ökade våra investeringar i hållbarhetsinriktade obligationer från
16 mdkr till 19 mdkr och har nu ca 16 procent av tillgångarna i sådana
obligationer, vilket är högst i branschen. Hållbarhet utgör en strategiskt prioriterad och integrerad del av bolaget som ingår i varje placeringsbeslut. Ta gärna del av våra ambitioner och vår framdrift i det
särskilda avsnittet om hållbarhet i årsredovisningen nedan.
Framtid
Vår framtid är ljus. Länsförsäkringar Liv är ett starkt bolag både
finansiellt och operativt. Vi har en god riskspridning i placeringarna,
och ett finansiellt utrymme att vara flexibel i investeringarna vilket
ger goda förutsättningar att skapa avkastning över tid åt våra kunder.
Samhällsekonomin är i grunden stark och på sikt kommer tekniska
framsteg att fortsätta bidra till en bättre framtid för oss alla. På lite
kortare sikt är dock omvärldsriskerna förhöjda. Vi omgärdas av geopolitiska spänningar samtidigt som vi kan se framför oss att både
penning- och finanspolitiska stimulanser avtar. Eftersom våra portföljer består av en andel aktier kan det uppstå kortsiktiga negativa
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Våra kunder
förväntar sig
goda leveranser,
förväntningar
som vi vill överträffa. Därför
ska vi fortsätta
förbättra oss.

effekter på avkastning och resultat. Det innebär att vi behöver behålla
fokuset på vår riskstrategi och behålla tillräckliga buffertar som långsiktigt tryggar bolaget mot oväntade rörelser och samtidigt möjliggör
en långsiktigt god avkastning. Vi har en solvensbuffert genom en
kapitalbas på 39 mdkr och har ett gott utgångsläge att hantera utmaningar och samtidigt fortsätta att skapa kundnytta även om tiderna
skulle försämras.
Våra kunder förväntar sig goda leveranser, förväntningar som vi
vill överträffa. Därför ska vi fortsätta förbättra oss. Vi har gjort betydelsefulla framsteg men vi kan göra mer. Vi kommer att fortsätta
arbeta för att skapa ännu bättre förutsättningar för avkastning i
Nya Trad. För Gamla Trad kommer vi arbeta för att skapa ytterligare
utrymme för att kunna växla en del av ränteplaceringarna mot andra
tillgångar som över tid kan ge bättre avkastning i förhållande till den
långsiktiga risken. Därtill har vi anpassningar som ska göras till nya
regelverk, såsom inom hållbarhet, taxonomin och Solvens II. Slutligen
behöver vi se över behovet att investera i ny teknik, IT och smarta
processer för att fortsätta effektiviseringsresan. Jag hoppas också
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att ökad digitalisering kan förbättra vår kundhantering, även om vi
måste vara realistiska och inse att investeringar som vi gör 2022 kan
ta flera år innan full nytta har uppstått.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla våra fantastiska
och kompetenta medarbetare som trots utmaningarna i pandemin
lyckats prestera på absoluta toppnivå under hela 2021. Tack vare er
har vi nått alla våra mål. Och det är bara genom er vi kan klara våra
höga krav framöver. Tillsammans med engagerade och kompetenta
medarbetare ser jag fram emot utmanande och intressanta tider.
Låt oss göra framtiden ljus!

Stockholm i mars 2022

Jakob Carlsson
Vd Länsförsäkringar Liv

Vd har ordet
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ),
organisationsnummer 516401–6627, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Ägarförhållande och koncernens struktur
Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), nedan kallat
Länsförsäkringar Liv, är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar
AB, organisationsnummer 502010-9681, som i sin tur ägs av 23 länsförsäkringsbolag tillsammans med 14 socken- och häradsbolag.
Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att
resultatet stannar hos kunderna. Bolaget konsolideras inte in i
Länsförsäkringar AB-koncernens resultat- och balansräkning.
Verksamhetsinriktning
Länsförsäkringar Liv har tillstånd för liv- och skadeförsäkrings
rörelse. Bolaget bedriver livförsäkringsrörelse med blandade sparoch riskförsäkringar inom de tre förvaltningsformerna Nya Trad,
Gamla Trad och Nya Världen, samt renodlad riskaffär med sjuk- och
dödsfallsprodukter. Bolagets skadeförsäkringsförpliktelser, vilka
utgör en mindre del av bolagets verksamhet, består av produkter
inom olycksfallsskydd samt sjukkapital. Bolaget är stängt för nyteckning men tar emot premier på befintliga försäkringar.
I traditionell livförsäkring placeras kundernas kapital normalt i
räntebärande värdepapper, aktier, fastigheter samt alternativa
investeringar. I Gamla Trad, där främsta fokus är att infria relativt
sett höga garantinivåer, består placeringarna till stor del av ränte
bärande tillgångar. I Nya Trad, som har lägre garanterad ränta, finns
större utrymme för flexibilitet i placeringarna vilket över tid förväntas ge högre avkastning. I Nya Världen utgörs placeringarna normalt
av 30 procent räntebärande värdepapper och 70 procent aktier,
andelen aktier kan variera mellan 60 och 80 procent.
Länsförsäkringar Liv har lagt ut en del av verksamheten till uppdragstagare inom LFAB-koncernen. Den utlagda verksamheten
består huvudsakligen av IT-förvaltning och utveckling, ekonomi
och finans, försäkringsadministration och skadereglering samt vissa
AML-tjänster. Sedan 2020 ingår Kapitalförvaltningsenheten som en
organisatorisk enhet i Länsförsäkringar Liv. Under 2021 var medel
antalet anställda i Länsförsäkringar Liv 70 (52).
Finansiella marknader
Den globala ekonomiska utvecklingen 2021 präglades generellt av
en mycket stark tillväxt och hög inflation. Världens BNP växte med
nästan 6 procent och den ekonomiska nedgången relaterad till
pandemin var återhämtad i många länder vid årets slut. Utvecklade
ekonomier har överlag klarat återhämtningen bättre på grund av
vaccinationsprogram och expansiv ekonomisk politik. I flera tillväxtländer hämmades dock återhämtningen av fortsatt hög smittspridning och hårda restriktioner. Denna skillnad var påtaglig på världens
börser där marknader i utvecklade ekonomier steg kraftigt medan
tillväxtmarknader hade en svagare utveckling, inte minst en svag
börsutveckling i Kina.
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Återhämtningen i USA var både snabb och bred. Med kraftiga stimulanser och en snabbt stigande efterfrågan stärktes både produktion
och arbetsmarknaden rejält. USA hade även den högsta inflations
takten under året där inflationen steg till nivåer som inte har noterats
sedan 1980-talet. Fed ändrade sina prognoser för styrräntan och
indikerade tre kommande räntehöjningar under 2022. Amerikanska
korta räntor steg något mot slutet av året medan långa räntor var
fortsatt låga.
Även Europa präglades av en stark tillväxt och stigande inflation.
Den europeiska centralbanken, ECB, fortsatte med sina stimulanser
och även om obligationsköpen trappades ned något så väntas de
fortsätta under hela 2022. ECB väntas inte höja styrräntan under
2022. Skillnaden mellan Fed och ECB ledde till att ränteskillnaden
mellan USA och Europa ökade under 2021, vilket bidrog till att dollarn
stärktes kraftigt.
I Asien hade den kinesiska ekonomin redan återhämtat sig under
första halvåret 2021, men minskade stimulanser, fortsatta restrik
tioner och svagare privat efterfrågan innebar att konjunkturen dämpades under andra halvåret. Mot slutet av året införde Kinas centralbank nya stimulanser för att stärka konjunkturen.
Aktiemarknaderna hade en mycket god utveckling under 2021.
De ledande börsindexen steg under året och MSCI världsindex noterade en uppgång på 21,1 procent medan amerikanska S&P500 steg
med 27,7 procent. Inklusive utdelningar steg Stockholmsbörsen med
36,6 procent under 2021.
Den svenska ekonomin växte kraftigt under året och BNP ligger
nu på en normal nivå. Även inflationen steg, men mindre än i många
andra utvecklade ekonomier. Arbetsmarknaden stärktes rejält men
präglades alltjämt starkt av en tudelning mellan starka och svaga
grupper, och långtidsarbetslösheten var fortsatt hög. Riksbanken
fortsatte med stora obligationsköp under 2021, men inledde en nedtrappning där köpen kommer att upphöra och enbart förfall åter
investeras under 2022. De långa statsobligationsräntorna sjönk under
det fjärde kvartalet samtidigt som skillnaden mellan bostadsobligationer och statsobligationer gick isär under kvartalet drivet av Riksbankens besked att trappa ner köpen av säkerställda obligationer.
Prognosen för styrräntan ändrades marginellt och en första räntehöjning väntas genomföras under andra halvåret 2024.
Väsentliga händelser under året
Påverkan av covid -19
Smittspridningen av covid-19 ökade åter kraftigt mot slutet av 2021
i och med spridningen av omikronvarianten. Hittills har den ökande
smittspridningen dock haft en begränsad påverkan på Länsförsäkringars affärsverksamhet. I samband med utbrottet av pandemin
under första kvartalet 2020 vidtogs kraftiga stimulansåtgärder från
politiskt håll och av relevanta myndigheter och penningpolitiken är
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alltjämt expansiv även om Riksbanken inlett nedtrappningen av sina
obligationsköp. Stimulanserna bidrog till positiv makroekonomisk
utveckling, starka börser och fortsatt stigande bostadspriser under
2021, vilket sammantaget påverkade Länsförsäkringars verksamhet
positivt.
Länsförsäkringar har sedan första kvartalet 2020 vidtagit ett
antal åtgärder för att säkerställa driften av den löpande verksamheten. De åtgärder som vidtagits har som ändamål att Länsförsäkringars 3,9 miljoner kunder ska påverkas så lite som möjligt och få
fortsatt god service. För att minska smittspridningen har verksamheten anpassats i linje med myndigheternas restriktioner, exempelvis
genom utökad möjlighet till kundmöten via digitala kanaler, distansarbetande medarbetare och skilda lokaler för verksamhetens kritiska
funktioner och arbetsuppgifter
Sjuk- och dödsfallsresultatet var fortsatt relativt opåverkat av
pandemin under 2021. En ökad spridning framöver, med högre sjukdomsfall och dödlighet i lägre åldrar, skulle kunna medföra en
väsentligt negativ effekt på resultatet.
Fusion Länsförsäkringar AB
Den 3 maj 2021 fusionerades Länsförsäkringar Sak med Länsförsäkringar AB i syfte att åstadkomma en mer ändamålsenlig, överblickbar
och effektiv juridisk organisation.
Sänkt pris på livförsäkring
I juli sänktes priset för cirka 100 000 kunder med livförsäkringarna
Livskydd, Försäkrad Familj och Försäkrad Familj Bolån som är tecknade i Länsförsäkringar Liv. Även för sjukförsäkringar SINO sänks
priset. Prissänkningen införs succesivt och det nya priset blir upp till
40 procent lägre för skyddet vid dödsfall.
Försäkrad Pension
Från och med 2018 har kunder med Försäkrad Pension erbjudits att
flytta till Nya Trad. I november 2021 uppdaterades försäkringsvillkoren för kunder med pensionssparande i förvaltningsformen Försäkrad Pension, vilket innebar villkorsändring av förvaltningsform till
Nya Trad. Villkorsändringens syfte var lägre avgifter, ökad möjlighet
till bättre värdetillväxt, samt ökad andel hållbarhetsinriktade placeringar och avsåg ett förvaltat kapital om 0,9 Mdkr. Efter villkorsändringen bedriver Länsförsäkringar Liv inte längre sparförsäkringar
med förvaltningsformen Försäkrad Pension.
Nytt klimatmål
Sedan 2019 arbetar Länsförsäkringar AB efter en klimatsmart vision
och under 2021 antogs ett nytt klimatmål om att bli klimatpositiva
senast 2045. Detta innebär att alla enheter inom Länsförsäkringar
AB-koncernen ska bidra positivt till att motverka klimatförändringar
samtidigt som klimatrisker i verksamheten minskar. För Länsförsäkringar Liv innebär det dels att ett uppdaterat delmål och ett mer
långsiktigt klimatmål satts. Delmålet innebär att CO2-avtrycket från
förvaltningsportföljerna ska halveras till utgången av 2027 och därmed
vara i linje med Parisavtalets minskningstakt. Det tidigare delmålet
var satt till senast 2030. Det nya långsiktiga klimatmålet innebär att
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förvaltningsportföljerna senast vid utgången av 2045 ska vara
klimatpositiva det vill säga att portföljerna ska absorbera mer
koldioxid än vad de släpper ut och därmed bidra till att begränsa
jordens uppvärmning.
Återbäring traditionell försäkring
För att säkerhetsställa buffertar för framtida utbetalningar anpassas
återbäringsräntan löpande. Återbäringsräntan höjdes 1 februari, från
3 till 5 procent i Nya Trad och från 2 till 3 procent i Gamla Trad. Ytterligare höjningar av återbäringsräntan i Nya Trad och Gamla Trad gjordes
1 april till 7 respektive 4 procent och 1 juli till 9 respektive 6 procent.
I oktober 2021 fördelades även 4,5 Mdkr, motsvarande 7 procent,
i extra återbäring till 400 000 kunder med pensionssparande i förvaltningsformerna Nya Trad och Gamla Trad. I och med fördelningen
av extra återbäring sänktes återbäringsräntan från 1 november till
6 procent i Nya Trad och 4 procent i Gamla Trad.
Resultat och ekonomisk ställning
Länsförsäkringar Livs resultat ökade till 11 691 (1 586) Mkr, främst på
grund av en stark kapitalavkastning och stigande marknadsräntor
under 2021. Länsförsäkringar Livs samtliga förvaltningsformer levererade stark kapitalavkastning, framförallt från investeringar i private
equity, noterade fastigheter och aktier. Totalt uppgick kapitalavkastningen till 10 942 (4 099) Mdkr.
Länsförsäkringar Liv arbetar också aktivt för att stärka bolagets
balansräkning och kapitalsituation i syfte att förbättra förutsättningarna för att bibehålla den långsiktiga investeringsstrategin. Bestående
låga räntor och osäkra ekonomiska utsikter i omvärlden innebär dock
framtida utmaningar och höga krav på bolagets riskhantering. För att
säkerställa buffertar för framtida utbetalningar anpassas återbärings
räntan löpande. Till följd av stark kapitalavkastning och starkt resultat
höjdes återbäringsräntan vid flera tillfällen under 2021. I oktober 2021
fördelades även 4,5 Mdkr, motsvarande 7 procent, i extra återbäring
till 400 000 kunder med pensionssparande i förvaltningsformerna
Nya Trad och Gamla Trad. Genomsnittlig återbäringsränta under 2021
var 13,8 (1,6) procent i Nya Trad och 11,3 (1,3) procent i Gamla Trad.
Premieinkomsten minskade till 1 122 (1 191) Mkr under 2021, en
minskning med 6 procent. Bolaget har sedan 2011 varit stängt för
nyteckning vilket inneburit att beståndet av premiebetalande försäkringar stadigt har minskat. Slutbetalda försäkringar och utflyttar i
kombination med att i princip inga nya försäkringar tillkommer har
inneburit att beståndet har fortsatt minska.
Försäkringsersättningarna uppgick till 5 235 (4 877) Mkr vilket är
en ökning jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av
ett frivilligt byte av redovisningsprincip avseende redovisning av
utbetald återbäring för försäkringsavtal med Nya Världen förvaltning, se not 1 Redovisningsprinciper.
Den försäkringstekniska avsättningen minskade under 2021
vilket gav upphov till en positiv resultatförändring av posten andra
försäkringstekniska avsättningar som uppgick till 6 562 (1 641) Mkr.
Försäkringstekniska avsättningen minskade främst på grund av
negativt nettokassaflöde där utbetalningar och utflyttar översteg
premieinkomsten samt av en ökad diskonteringsränta. Förändringar
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i marknadsräntor påverkar resultatet i Länsförsäkringar Liv eftersom
framtida åtaganden diskonteras med marknadsräntan. Diskonteringsräntan ökade till följd av att svenska 10-åriga statsobligationsräntan
steg med 26 baspunkter under 2021. Bolaget skyddar sig dock i stor
utsträckning mot resultateffekten som uppstår av ränteförändringar
genom att tillgångar och skulder matchas mot varandra. Per den
1 januari 2021 sänktes den långsiktiga jämviktsräntan (UFR) med
0,15 procentenheter till 3,6 procent vilket även påverkade diskonteringen av skulder för löptider över 10 år negativt.
Driftskostnaderna minskade med 15 procent till 370 (438) Mkr
på grund av lägre anskaffningskostnader avseende ersättningar till
länsförsäkringsbolagen samt att bolaget löste upp förutbetalda
anskaffningskostnader föregående år. Driftskostnaderna minskade
också på grund av lägre administrationskostnader som var en effekt
av reducerade kostnader inom fler områden, bland annat för kostnader för internt köpta tjänster, IT och IT-utveckling. Länsförsäkringar
Liv arbetar med långsiktiga kostnadsbesparingar för en effektivare
verksamhet och lägre avgifter för bolagets kunder.
Traditionell livförsäkring i Länsförsäkringar Liv
Länsförsäkringar Liv, som är stängt för nyteckning, förvaltar traditionell livförsäkring åt sina kunder fördelat på tre bestånd; Nya Trad,
Gamla Trad, och Nya Världen. Totalt förvaltat kapital uppgick till 118,0
(112,5) Mdkr per 31 december 2021.
Nya Trad
Förvaltat kapital i Nya Trad uppgick till 30,9 (26,4) Mdkr. Nya Trad är en
förvaltningsform som kunder med befintliga traditionella försäkringar
kan välja att villkorsändra till. De nya villkoren innebär bland annat
lägre avgifter och lägre garanterad ränta. Länsförsäkringar Liv kan
därmed placera kapitalet i tillgångar med högre förväntad avkastning,
vilket över tid ökar möjligheterna till högre återbäring. Erbjudandet
om att ändra förvaltningsform till Nya Trad har sedan starten nått ut
till kunder med ett sammantaget försäkringskapital om 42,7 Mdkr.
Erbjudandet har resulterat i att kunder med ett sammantaget försäkringskapital om 20,5 Mdkr har villkorsändrat eller flyttat sin försäkring
till Nya Trad.
Placeringarna per 31 december 2021 bestod av 44 procent räntebärande, 37 procent aktier, 12 procent alternativa investeringar och
7 procent fastigheter. Under 2021 ökade andelen aktier och alternativa
investeringar medan andelen räntebärande placeringar minskade.
Kapitalavkastningen uppgick till 16,7 (5,4) procent. Sedan starten
2013 har avkastningen i genomsnitt uppgått till 7,4 procent per år.
Återbäringsräntan var 6 (3) procent per 31 december 2021 och i
genomsnittlig 13,8 (1,6) procent under 2021. Sedan starten 2013 har
återbäringsräntan i genomsnitt varit 7,3 procent per år. Konsolideringsgraden uppgick till 118 (116) procent i Nya Trad.
Gamla Trad
Förvaltat kapital i Gamla Trad uppgick till 77,3 (76,0) Mdkr. Risktagandet i placeringsportföljen i Gamla Trad syftar i första hand till att
säkerställa att garanterade åtaganden kan infrias även vid en negativ
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marknadsutveckling. Samtidigt tas en balanserad risk i syfte att
möjliggöra en rimlig avkastning på kundernas sparade kapital.
Placeringarna per 31 december 2021 bestod av 75 procent räntebärande, 10 procent alternativa investeringar, 8 procent fastigheter
och 7 procent aktier. Under 2021 ökade andelen aktier, alternativa
investeringar och fastigheter medan andelen räntebärande placeringar minskade.
Kapitalavkastningen uppgick till 6,3 (3,4) procent. Återbäringsräntan var 4 (2) procent per 31 december 2021 och i genomsnitt 11,3
(1,3) procent under 2021. Den genomsnittliga återbäringsräntan för
Gamla Trad har de senaste tio åren varit 2,5 procent. Konsolideringsgraden uppgick till 125 (113) procent i Gamla Trad.
Nya Världen
Förvaltat kapital i Nya Världen uppgick till 9,8 (9,3) Mdkr. Nya Världen
är en traditionell försäkring där kunderna tar del av värdeförändringar på aktiemarknaden och samtidigt är garanterade att över tid
få tillbaka minst de premier som betalats in, efter avdrag för driftskostnader och avkastningsskatt. Placeringarna per 31 december 2021
bestod av 71 procent aktier och 29 procent räntebärande. Aktie
exponeringen är diversifierad geografiskt. I början av 2021 avyttrades investeringar i tillväxtmarknader medan investeringar i utvecklade marknader ökade, vilket har bidragit positivt till avkastningen.
Kapitalavkastningen uppgick till 21,3 (6,5) procent.
Riskförsäkring
Riskaffären i Länsförsäkringar Liv består av produkter för livskydd,
efterlevandeskydd, sjuk- och olycksfallsskydd samt sjukkapital.
Riskaffären är till stor del integrerad med bolagets spar- och tjänstepensionsprodukter. Riskresultatet, före skatt, uppgick till 26 (–96)
Mkr. Resultatet påverkades positivt av premier på 596 (625) Mkr och
reservupplösningar på 26 (68) Mkr. Vidare påverkades resultatet
negativt av kapitalavkastning på –106 (89) Mkr, som motsvarar värde
utvecklingen om –1,94 (1,58) procent, och av utbetalningar på –384
(–398) Mkr, driftskostnader på –109 (–134) Mkr samt premierabatter
på –3 (–349) Mkr. Sammantaget blev årets resultat högre än 2020
främst pga att rabatteringen upphörde under 2020. Skadeprocenten
uppgick till 60 (53) procent.
Kapitalsituation
Bolaget tillämpar Solvens II-regelverket och använder en partiell
intern modell för mätning av solvenskapitalkrav. Kapitalkrav för
marknadsrisk, förutom koncentrationsrisk, beräknas enligt den
interna modellen och kapitalkrav för försäkringsrisker samt övriga
risker beräknas enligt standardformeln. Länsförsäkringar Liv arbetar
aktivt med åtgärder för en stark balansräkning och kapitalbas. En
stark balansräkning ger bolaget en större flexibilitet och möjlighet
till placeringar i tillgångsslag med högre förväntad avkastning.
Länsförsäkringar Livs kapitalkvot uppgick till 219 (195) procent.
Kapitalbasen enligt Solvens II i Länsförsäkringar Liv ökade under året
med 10,8 Mdkr från 28 478 Mkr till 39 234 Mkr till följd av lägre försäkringstekniska avsättningar och att placeringstillgångarna ökat i
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värde under 2021. Utbetalningar av återbäring, som betalas tillsammans med garanterade pensionsutbetalningar i Gamla Trad och Nya
Trad, påverkar bolagets kapitalbas genom att denna minskar. Under
2021 har återbäring om 0,9 Mdkr utbetalats. Kapitalkravet uppgick till
17 919 (14 639) Mkr. Kapitalkravet ökade främst till följd av värdeökning
på placeringstillgångarna, omallokeringar i placeringsportföljerna och
högre andel risktillgångar i både Gamla Trad och Nya Trad. Ökningen
av kapitalkvoten berodde främst på att kapitalbasen ökade under året.
Risker och riskhantering
En central uppgift för Länsförsäkringar Liv är att säkerställa att
bolaget kan infria sina garanterade åtaganden till kunderna med
marginal. Detta gäller i synnerhet förvaltningsformen Gamla Trad
där garantierna är höga. Där en stor andel av kunderna idag har ett
försäkringskapital som understiger garanterat kapital. De fortsatt
låga räntorna ställer extra höga krav på bolagets riskhantering. För
att skydda bolagets överskott
vid fallande räntor har Länsförsäkringar Liv följt en strategi där
placeringsportföljen i stor utsträckning matchas mot försäkringsskulderna. ALM-analyser används för att optimera placeringsportföljerna avseende förhållandet mellan risk och avkastning vid allo
keringen i tillgångsslag. Styrningen av risktagandet är därför en
integrerad del i verksamhetsstyrningen och har som mål att en
betryggande avvägning nås mellan risknivå och förutsättningar för
avkastning. Bolaget arbetar även med framåtblickande analys för
att säkerställa kapitaliseringen på sikt.
Länsförsäkringar Liv är exponerat mot främst marknadsrisker
och livförsäkringsrisker. Bland marknadsriskerna är aktierisk, kreditspreadrisk och ränterisk de risker som medför störst kapitalkrav.
Marknadsriskerna begränsas genom limiter för kapitalkraven från
placeringsverksamheten. Verksamheten kännetecknas av en låg
riskprofil och Länsförsäkringar Liv uppfyller legala och tillsynsbaserade kapitalkrav med god marginal. Coronapandemins effekter på
Länsförsäkringar Livs resultat under 2021 har varit begränsade.
Pandemin har främst påverkat det dagliga arbetet genom att delar
av personalen arbetat på distans för att minimera risken för smittspridning. Övriga risker som Länsförsäkringar Liv är exponerat mot
har inte förändrats väsentligt sedan 31 december 2020. En mer ingående beskrivning av dessa risker, samt hur de hanteras, finns i not 2
Risker och riskhantering.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Beräkningen av försäkringstekniska avsättningar för såväl redovisningsändamål enligt IFRS som för solvensberäkning enligt Solvens II
utgår från den långsiktiga jämviktsräntan (UFR). Reglerna för fastställande av den långsiktiga jämviktsräntan enligt Solvens II medför
att den långsiktiga räntan sänkts från 3,60 till 3,45 procent per 1 januari 2022. Räntesänkningen ökade de försäkringstekniska skulderna
enligt IFRS såväl som enligt Solvens II med ca 300 Mkr.
Under februari månad 2022 fördelades en extra återbäring,
engångsallokering, med 10 procent genom förhöjd återbäringsränta
för den traditionella förvaltningsformen Gamla Trad. Samtidigt hålls
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den löpande underliggande återbäringsräntan för Gamla Trad oförändrad med fortsatt 4 procent.
Den 14 februari 2022 lämnade Fredrik Bergström posten som
verkställande direktör för Länsförsäkringar AB. Malin Rylander Leijon
tillförordnades i samband med detta som verkställande direktör i
Länsförsäkringar AB.
Efter en tids geopolitiska spänningar invaderade Ryssland Ukraina
den 24 februari 2022. Länsförsäkringar Livs kapitalsituation har idag,
1 mars 2022, påverkats i måttlig omfattning av den finansiella marknadsutvecklingen. I dagsläget spår vi en dämpning av tillväxten i Europa,
samt en uppgång i inflationen drivet av bland annat energipriser.
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Länsförsäkringar Liv har under flera år arbetat för att stärka balansräkningen och förbättra möjligheten till framtida avkastning. Sedan
2011 har situationen förbättrats avsevärt. Balansräkningen har stärkts
och riskutrymmet i framför allt Gamla Trad har ökat. Bolagets kapitalsituation är dock fortsatt känslig för kraftigt negativa scenarier. Den
sammantagna framtidsbedömningen visar på fortsatt relativt goda
marknader och stigande räntor framöver. Samtidigt finns det förhöjda omvärldsrisker i form av geopolitiska spänningar och penningpolitiska förändringar som kan försämra balansräkningen i negativa
scenarier. Vidare kommer utbetalningar av överskott till kunderna
påverka kapitalbasen negativt men uppvägs av att kapitalbasen påverkas positivt av meravkastning i portföljerna samt positiva effekter på
skulden av stigande räntor. Sammantaget förväntas kapitalsituationen, enligt huvudscenariot, att stärkas de kommande åren.
Förslag till vinstdisposition
Förslag till dispositioner avses att läggas fram vid årsstämman i maj
2022.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat
disponeras enligt följande, kronor:
Årets resultat

11 691 039 192

Summa

11 691 039 192

Av ovanstående netto föreslås uttag ur (–) respektive avsättning till
(+) konsolideringsfonden med följande fördelning, kronor.
Avgiftsbestämd traditionell försäkring
Premiebefrielseförsäkring
Sjukförsäkring
Sjukkapital och olycksfall
Summa

11 693 488 038
8 474 084
–20 713 423
9 790 493
11 691 039 192

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att med
avseende på verksamhetsåret 2022 använda upp till 1 300 Mkr av
konsolideringsfondens medel för slutlig tilldelning till försäkrings
tagarna i samband med utbetalning av pension och annan försäkringsersättning, överföring av försäkringskapital (flytt) och återköp.
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Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapport för Länsförsäkringar Liv
för verksamhetsåret 2021
Denna hållbarhetstrapport är upprättad utifrån kraven i årsredovisningslagen (ÅRL) 6 kapitel 11§ avseende hållbarhetsrapportering.
Länsförsäkringar Livs affärsmodell och verksamhet medför
direkt likväl som indirekt påverkan på människor, samhälle och miljö.
Verksamheten har en direkt påverkan vad gäller exempelvis energiförbrukning i de kontorsfastigheter som används och relaterade
utsläpp. Indirekt påverkan är primärt kopplad till kapitalförvaltningsverksamheten och investeringsportföljernas delägande i bolag.
Portföljbolag och andra tillgångar i portföljerna ger upphov till påverkan som därmed tillskrivs Länsförsäkringar Liv. Portföljbolagens
påverkan kan både vara positiv och negativ, samt medföra hållbarhetsrelaterade risker likväl som möjligheter.
Övergripande bedöms den indirekta påverkan vara betydligt
större än de direkta för Länsförsäkringar Liv. Huvudfokus i hållbarhetsrapporten är därför kopplad till kapitalförvaltningsverksamheten och arbetet med ansvarsfulla investeringar. Länsförsäkringar
Liv ansvarar för förvaltningen av liv- och garantiportföljer, samt för
premieförvaltningen kopplad till Länsförsäkringar ABs (fd Sak),
Gruppliv och Agrias portföljer (nedan ”investeringsportföljer”).
I tabellen presenteras Länsförsäkringar Livs hållbarhetsmål för
2021 tillsammans med utfallet.
Länsförsäkringar Livs hållbarhetmål 2021
Sänka Liv-portföljernas koldioxidavtryck med
minst sju procent enligt måttet viktad genom
snittlig koldioxidintensitet
Öka investeringarna i hållbarhetsinriktade
obligationer till minst 15 procent av totalt
förvaltat kapital i investeringsportföljerna

Utfall

–15 procent

16 procent

Året i korthet
• Samlade investeringar i hållbarhetsinriktade obligationer
uppgick vid årets slut till över 19 miljarder kronor
• Aktieinnehavens koldioxidavtryck var 54 procent lägre än globalt
jämförelseindex
• 251 stycken förebyggande påverkansdialoger fördes under året
• 62 stycken reaktiva (incidentdrivna) påverkansdialoger fördes
under året
• En fokuslista över bolag som omfattas av påverkansarbete
publicerades på hemsidan
• De positiva klimateffekterna av skogsinvesteringar beräknades
för första gången
• Nya omställningskriterier infördes för energisektorn
• Skärpta exkluderingskriterier infördes för olje- och gasbolag
• Framsteg gjordes inom forskningsprojektet om artificiell
intelligens som verktyg inom ansvarsfulla investeringar
• Länsförsäkringar Liv bibehåll höga betyg för arbetet med
ansvarsfulla investeringar i extern granskning
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Styrning inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar
Länsförsäkringar Livs styrelse har det övergripande ansvaret för styrningen av bolaget, inklusive arbetet med väsentliga hållbarhetsfaktorer och ansvarsfulla investeringar. Styrelsen beslutar om hållbarhetsrelaterade mål i affärsplanen, inriktningen samt de styrdokument som
ligger till grund för arbetet. Kapitalförvaltningen inom Länsförsäkringar
Liv återrapporterar regelbundet till styrelsen, risk- och kapitalutskott
samt investeringskommittéer om arbetet med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar. Vd för Länsförsäkringar Liv samt chefer är ytterst
ansvarig för framdrift mot mål och arbetet med ansvarsfulla investeringar i relation till de egna investeringsportföljerna.
Uppföljning och koordinering av arbetet inom området görs
också inom Länsförsäkringar AB-koncernen, där Länsförsäkringar
Liv utgör ett av dotterbolagen. En hållbarhetsgrupp för ansvarsfulla
investeringar finns etablerad i syfte att samordna arbetet och bereda
förflyttningar mellan dotterbolagen. En hållbarhetskommitté inom
Länsförsäkringar AB sammanträder minst fyra gånger per år för att
diskutera och följa upp prioriterade hållbarhetsfaktorer. Vd för Länsförsäkringar Liv samt Chef kapitalförvaltningen inom Liv ingår i hållbarhetskommittén. Status på arbetet med ansvarsfulla investeringar
inklusive måluppföljning avrapporteras minst två gånger per år i
denna kommitté.
Styrdokument inom hållbarhet och ansvarsfulla investeringar
Länsförsäkringar Liv ingår i Länsförsäkringar AB-koncernen och
omfattas av koncerngemensamma policyer inom hållbarhet och
ansvarsfulla investeringar:
• Hållbarhetspolicy
• Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning
• Riskpolicy
• Personalpolicy
• Ersättningspolicy
• Inköpspolicy
• Skattepolicy
• Policy för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Policy mot otillåtna förmåner
• Placeringsriktlinjer
• Riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter
• Uppförandekod för medarbetare
• Jämställdhets- och mångfaldsplan
• Uppförandekod för leverantörer
Länsförsäkringar AB har undertecknat FN Global Compacts principer
kring arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och affärsetik och verkar
för att principerna följs i verksamheten. Hållbarhetspolicyn, Policy
för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning, uppförandekoden
för medarbetare samt uppförandekoden för leverantörer inkluderar
FN Global Compacts principer.
Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning
Policyn utgör basen för styrningen av Länsförsäkringar Livs arbete
med ansvarsfulla investeringar. Den stipulerar övergripande att hållbarhetsfaktorer ska integreras i förvaltning likväl som ägararbete i
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syfte att förbättra avkastningsförutsättningarna samtidigt som
negativa konsekvenser för en hållbar utveckling ska motverkas.
Integreringen ska över tid bidra till hållbart värdeskapande för
kunder och samhälle. Policyn behandlar även:
• Förvaltningens mål om att långsiktigt skapa högsta värde och
över tid bidra till hållbart värdeskapande.
• Implementering av de FN-stödda principerna för ansvarsfulla
investeringar (PRI) och FN Global Compacts principer för ansvarsfullt företagande.
• Avsikten att portföljerna ska bidra till att begränsa den globala
uppvärmningen till max 1,5 grader, i linje med Parisavtalets målsättning.
• Förvaltningen ska tillämpa fyra huvudsakliga ansvarsfulla investeringsstrategier (integration och genomlysning, välja in, påverka
samt välja bort).
• Bidra till ett urval av FNs globala mål och minimera negativa påverkan på samtliga globala mål av relevans.
• Löpande analysera och hantera utvecklingen av EUs handlingsplan
för hållbar finansmarknad.
Policyn berör även Länsförsäkringar ABs klimatsmarta vision. I enlighet med visionen har Länsförsäkringar Liv antagit delmål och ett
långsiktigt klimatmål. Senast år 2045 ska portföljerna vara klimat
positiva, med andra ord absorbera mer koldioxid än vad de släpper ut.
Ett delmål är att uppnå en minskningstakt för portföljernas koldioxid
avtryck så att det senast 2027 är halverat, jämfört med basåret 2019.
Det innebär att investeringsportföljerna kommer vara i linje med
Parisavtalet tre år tidigare än vad avtalet avser. På årsbasis är målsättningen att i genomsnitt minska koldioxidavtrycket med sju procent. Minskningstakten är linje med Parisavtalet och syftar till att
begränsa uppvärmning till 1,5 grader.
Policy för ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning uppdateras
årligen. Under 2021 infördes bland annat ändringar knutna till de nya
EU-regelverken för hållbar finansmarknad samt förtydliganden kring
de olika ansvarsfulla investeringsstrategierna som ska tillämpas i
förvaltningen.

Uppföljning av styrdokument
Medarbetare informeras om innehållet i hållbarhetsrelaterade styrdokument och andra relevanta riktlinjer i introduktionsprogrammet
för nya medarbetare. En obligatorisk utbildning för alla medarbetare
inom hållbarhet, uppförandekod och säkerhet genomförs årligen.
Löpande uppföljning att policyer och riktlinjer följs i verksamheten
görs genom egenkontroller och rutiner i verksamheten. Löpande
uppföljning att policyer och riktlinjer följs i verksamheten görs
genom nyckel- och egenkontroller samt rutinbeskrivningar.
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Utbildning om hållbarhet i finansbranschen
Under 2021 genomförde både medarbetare och styrelseledamöter
utbildningen ”Certifiering – Hållbarhet i finansbranschen”. En utbildning som Länsförsäkringar AB tog fram tillsammans med Finanskompetens för att utbilda berörda medarbetare i EUs nya regelverk, om
hållbarhet och hur olika internationella hållbarhetsinitiativ hänger ihop.
Väsentliga hållbarhetsrisker utifrån intressentdialoger
Väsentliga hållbarhetsrisker identifieras och prioriteras i samverkan
med prioriterade intressenter: ägare och styrelse, kunder, medarbetare, leverantörer, samarbetspartners, bransch- och intresseorganisationer, myndigheter och investerare.
Arbete med EUs handlingsplan för hållbar tillväxt
Länsförsäkringar Liv har under året arbetat med tolkning och förberedelser för nya hållbarhetsregelverk, särskilt kopplat till EUs handlingsplan för hållbar tillväxt.
Disclosureförordningen
I mars 2021 trädde EUs Disclosureförordning ikraft. Regelverket syftar till att förse kunder med upplysningar om vilken hållbarhetsprofil
enskilda finansiella produkter har. Länsförsäkringar Liv har kategoriserat var och en av sina investeringsportföljer utifrån de hållbarhetsegenskaper som kännetecknar respektive produkt. Samtliga investeringsportföljer har kategoriserats som artikel 8, finansiell produkt
som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Baserat på
kategoriseringen ska hållbarhetsrelaterad information lämnas om
produkten, både på hemsidan och i kundinformation.
Taxonomiförordningen
Den 1 januari 2022 trädde också den första versionen av EUs nya
regelverk Taxonomiförordningen ikraft. Taxonomiförordningen definierar miljömål och kriterier för huruvida ekonomiska verksamheter
är miljömässigt hållbara. I den första versionen finns kriterier kopplade till klimatet utvecklade för utvalda sektorer. Regelverket ställer
också krav på vilka taxonomirelaterade upplysningar som bland
annat försäkringsbolag ska tillhandahålla i sina årsredovisningars
hållbarhetsrapporter. För räkenskapsåren 2021 och 2022 gäller övergångsregler som innebär att Länsförsäkringar Liv, till skillnad från
Länsförsäkringar AB och dess konsoliderade dotterbolag, inte träffas
av regelverkskravet förrän tidigast räkenskapsåret 2023. Länsförsäkringar Liv avser oavsett framöver rapportera sina investeringsportföljers taxonomi-förenlighet.
Hållbarhetsrisker och påverkan inom kapitalförvaltningen
Förvaltning av investeringsportföljer medför en indirekt påverkan
på människor, samhälle och/eller miljö genom portföljbolagens verksamhet. Denna påverkan kan innebära finansiella, fysiska, marknadsoch anseendemässiga möjligheter och risker som i förlängningen har
en inverkan på Länsförsäkringar Livs investeringsportföljer och kundvärdet. Länsförsäkringar Liv bedriver av den anledningen ett strukturerat arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning inom
kapitalförvaltningen. Arbetet är integrerat i hela investeringsproces-
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sen och syftar till att bidra till det övergripande målet att skapa
största möjliga värde för Länsförsäkringar Livs kunder. Över tid ska
arbetet bidra till hållbart värdeskapande utifrån såväl finansiella,
miljömässiga och sociala värden.
Ansvarsfulla investeringsstrategier
För att bedriva arbetet i enlighet med policy för området tillämpar
Länsförsäkringar Liv olika ansvarsfulla investeringsstrategier i förvaltningen. De fyra huvudsakliga strategierna benämns genomlysning
och integration, välja in (inkludering), påverka och välja bort (exkludering). Strategierna tillämpas enskilt eller parallellt och kan användas
både inför nya och för befintliga investeringar. Strategierna utvecklas kontinuerligt och syftar till att bidra till hållbart värdeskapande i
förvaltningen samt kundnytta.
Genomlysning
och integration

Välja in

Välja bort
Påverka
Välja bort helt

Undvika

Exkluderings- och omställningskriterier i förvaltningen
Länsförsäkringar Liv tillämpar olika hållbarhetsrelaterade exkluderings- och omställningskriterier mot både bolag och länder i förvaltningen. Gällande kriterier per utgången av 2021 redovisas nedan.
På hemsidan presenteras aktuella kriterier, exkluderade bolag och
länder, likväl som omställningsbolag. Kriterierna tillämpas vid direktinvesteringar. Externa fondförvaltare uppmanas och förväntas följa
gällande kriterier.
Exkluderingskriterier
Exkluderingskriterierna är uppdelade i två underkategorier, de med
en max tillåten omsättningsgräns som benämns ”undvika” och de
helt utan en omsättningsgräns som benämns ”välja bort helt” (ingen
omsättning tillåts):
• Bolag verksamma inom prospektering och konventionell utvinning
av olja och gas där omsättningen överstiger 5 procent.
• Gruvbolag som har mer än 5 procent av omsättningen från förbränningskol.
• Kraftförsörjningsbolag som har mer än 5 procent av omsättningen
från förbränningskol.1)
• Bolag vars omsättning från okonventionell utvinning av olja och
gas (exempelvis oljesand, ”fracking” och utvinning av gas från kol)
överstiger 5 procent.
• Bolag med betydande oljereserver och produktion där förutsättningarna för ett meningsfullt påverkansarbete med bolaget
bedöms vara otillräckliga.
• Producenter av tobaksprodukter där omsättningen överstiger
5 procent.
1)

• Kommersiella onlinespelbolag där omsättningen överstiger 5 procent.
• Kommersiella spelbolag med landbaserade kasinon, motsvarande
där omsättningen överstiger 5 procent.
• Kontroversiella vapen inklusive kärnvapen.
• Bolag som kränker internationella konventioner där påverkans
dialog inte leder till önskvärt resultat.
• Statsobligationer utgivna av länder som sammantaget inte anses
uppfylla grundläggande kriterier för mänskliga rättigheter, demokrati och anti-korruption.
• Statsobligationer utgivna av länder som bedöms vara icke sam
arbetsvilliga och inte följa grundläggande standarder på skatte
området.
Omställningskriterier
Omställningskriterier har av Länsförsäkringar Liv tillämpats på
utvalda kraftförsörjningsbolag sedan 2019. Från det fjärde kvartalet
2021 tillämpas omställningskriterier även på utvalda energibolag. Det
innebär att dessa bolag kan övervägas att väljas in utifrån en integrerad finansiell och hållbarhetsanalys. Syftet med omställningskriterierna är att identifiera bolag som gjort åtaganden och som befinner
sig i omställning.
Plattformen för hållbar och klimatsmart förvaltning
Arbetet med ansvarsfulla investeringar är strukturerat inom plattformen för hållbar och klimatsmart förvaltning med dess fem fokusområden. Fokusområdena syftar till att skapa kundvärde och stärka
det operativa arbetet med hållbarhetsrelaterade risker och möjlig
heter i förvaltningen. Nedan redogörs övergripande för arbetet inom
respektive fokusområde. Nyckeltal för de olika fokusområden redogörs i tabell på sidan 19.
Hållbar och klimatsmart förvaltning
Främja
hållbara
investeringar
och sparande

Minimera
klimatrisker

Investera
i ansvarsfulla
bolag och
länder

Bedriva
värde
skapande
ägararbete

Samarbeta
med hållbarhetsinriktade
förvaltare

Främja hållbarhetsinriktade investeringar
För att främja hållbarhetsinriktade investeringar tillämpar Länsförsäkringar Livs kapitalförvaltning välja in strategin, både inom olika
tillgångsslag samt mot enskilda sektorer och bolag. I arbetet används
olika källor för hållbarhetsdata tillsammans med lämpliga analys
verktyg. Ett mål finns formulerat för detta fokusområde om att öka
investeringarna i hållbarhetsinriktade obligationer sett till andel av
totalt förvaltat kapital. Dessa typer av investeringar avser även bidra
till prioriterade och utvalda globala mål (FNs).

Med undantag för omställningsbolag som kan påvisa att de är i omställning från fossil till
förnyelsebar energi.
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Minimera klimatrisker i investeringar
Arbetet med klimatrelaterade risker och möjligheter är en del av
Länsförsäkringar Livs hållbarhetsarbete och riskhantering. Klimat
risker ska minimeras över tid genom ett proaktivt arbete för att
minska exponeringen mot både omställningsrisker och fysiska klimat
risker. Länsförsäkringar Liv har som mål att successivt minska klimat
avtrycket i investeringsportföljerna i enlighet med den klimatsmarta
visionen. I praktiken innebär det bland annat att:
• välja in de mest klimateffektiva bolagen per sektor;
• öka klimatpositiva investeringar och finansiera lösningar som
reducerar klimatutsläpp;
• stödja bolag som påbörjat omställning av verksamheten och föra
påverkansdialoger med bolag kring reducerad klimatpåverkan;
samt
• undvika de största utsläpparna av växthusgaser i de mest relevanta
sektorerna samt de med betydande klimatrisker.
Länsförsäkringar Liv följer Svensk Försäkrings rekommendation för
mätning och redovisning av investeringsportföljernas koldioxidavtryck. Som en del av Länsförsäkringar AB-koncernen återges också
Livbolagets arbete i koncernens klimatrapport som följer Task Force
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer.
Läs mer om utvecklingen av koldioxidavtrycket i portföljerna under
avsnittet miljö och klimat.
Investeringar i ansvarsfulla bolag och länder
Bolag och länder som inte agerar ansvarsfullt kan innebära risker av
olika slag, exempelvis finansiella eller anseendemässiga. Basen för
Länsförsäkringar Livs arbete med investeringar i ansvarsfulla bolag
och länder utgår från FN Global Compacts principer för ansvarsfullt
företagande, inklusive tillhörande internationella konventioner, samt
OECDs riktlinjer för multinationella företag. Utifrån dessa har Länsförsäkringar Liv utvecklat och antagit hållbarhetskriterier och ställningstaganden för särskilda sektorer. Genom att verka för att bolag
och länder följer avsikterna i internationella principer, egna hållbarhetskriterier och ställningstaganden kan Länsförsäkringar Liv bidra
till att reducera risker och även hindra att FNs globala mål motverkas.
Genomlysningar av befintliga och nya investeringar görs regelbundet för att identifiera bolag som misstänks överträda Global Compacts principer, internationella konventioner, gällande exkluderingskriterier och lista med exkluderade bolag och länder. Dessutom
analyseras allokerings- och investeringsförslag ur olika hållbarhetsperspektiv.
Bedriva värdeskapande ägar- och påverkansarbete
Ett aktivt ägarstyrnings- och påverkansarbete bedrivs av Länsförsäkringar Livs kapitalförvaltning i samarbete med Länsförsäkringar
Fondförvaltning och andra lokala och globala institutionella investerare. Förebyggande och reaktiva dialoger samt röstning utgör de
huvudsakliga verktygen för arbetet inom fokusområdet.
Förebyggande dialoger bedrivs med noterade och onoterade
bolag om väsentliga hållbarhetsfaktorer, ofta i samarbete med andra
institutionella investerare. De syftar till att uppmuntra och förmå

12

Hållbarhetsrapport

bolag att hantera väsentliga hållbarhetsfaktorer, både risker och
möjligheter, på ett adekvat och värdeskapande sätt. Ägardialoger
förs även med de av Länsförsäkringsgruppen direktägda fastighetsbolagen och skogsbolag.
Reaktiva dialoger förs när ett bolag överträder, eller misstänks
överträda, principer för ansvarsfullt företagande och internationella
konventioner med syfte att bolaget ska upphöra med överträdelsen
och vidta förebyggande åtgärder för att förhindra att liknande incidenter upprepas. Om påverkansarbetet över tid inte når avsett
resultat kan innehavet som en sista åtgärd avyttras och läggas till
exkluderingslistan.
Länsförsäkringar Liv var under 2021 direktägare i två noterade
skogsbolag vilket medförde röstberättigande. Röstning genomfördes
på dessa stämmor. Inom Länsförsäkringar AB-koncernen sköts i
övrigt röstning på stämmor och deltagande i valberedningar av Länsförsäkringar Fondförvaltning. Fondförvaltningen röstar och deltar i
valberedningsarbetet i huvudsak i svenska bolag där man utgör de
största ägarna och där bolagen finns med i egna fonder. Se Ägarstyrningsrapport 2020–2021 som finns tillgänglig på Länsförsäkringars
webbplats.
Samarbete med hållbarhetsinriktade externa förvaltare
Länsförsäkringar Liv investerar direkt, via diskretionära mandat men
också indirekt i fonder. Indirekta fondinvesteringar görs i Länsförsäkringar Fondförvaltnings fonder samt i externa förvaltares fonder.
Länsförsäkringar Fondförvaltning följer de gemensamma exkluderingsoch omställningskriterierna inom Länsförsäkringar AB koncernen.
Vid fondinvesteringar är avsikten att samarbeta med ledande externa
förvaltare med olika förvaltningsinriktningar.
I samband med upphandling av nya externa förvaltare ställs hållbarhetskrav och förvaltarnas arbete med ansvarsfulla investeringar
bedöms. Målsättningen är att samarbeta med förvaltare som både
genererar god avkastning och integrerar hållbarhetsfaktorer i förvaltning och ägararbete. Förvaltare följs upp årligen, bland annat
kring påverkansarbete med bolag, både förebyggande och reaktiva
dialoger. Förvaltare som inte lever upp till kriterier kan placeras på en
observationslista och dialog inleds för att påverka förvaltaren. Om
arbetet inte förbättras riskerar förvaltaren att få sitt avtal avslutat,
alternativt att fondandelar avyttras.
Miljö- och klimat
Påverkan via förvaltningen (indirekt)
Till huvudsaklig miljö- och klimatmässig påverkan, kopplad till investeringsportföljerna, hör bland annat klimatutsläpp, föroreningar,
minskad biologisk mångfald samt överträdelser av internationella
principer och konventioner rörande miljöhänsyn. Betydande påverkan på miljön och klimatet kan ge upphov till negativa konsekvenser
för människor och samhälle samt utgöra en direkt finansiell risk för
Länsförsäkringar Livs kunder i form av försämrad värdeutveckling.
Klimatförändringar och utsläpp av koldioxid är ett prioriterat
område för Länsförsäkringar Liv. Uppföljning av portföljers koldioxid
avtryck görs regelbundet. Miljö-överträdelser utgör ett av de områden
som täcks i den normbaserade genomlysningen av Länsförsäkringar
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Livs portföljer. Genomlysningen görs minst halvårsvis för existerande
investeringar. Identifieras enskilda bolag med överträdelser inleds
ett reaktivt påverkansarbete i syfte att förmå bolaget upphöra med
överträdelsen och vidta förebyggande åtgärder.
Bolag vars huvudsakliga verksamhet är fossila bränslen kan
utgöra både en klimatrisk och en finansiell risk. Länsförsäkringar Liv
har mot den bakgrunden sedan 2016 stegvis utvecklat och i förvaltningen implementerat specifika kriterier för bolag verksamma inom
fossila bränslen och annan koldioxidintensiv verksamhet. Kriterierna
har särskilt riktat sig mot de bolag som inte antagit mål och planer för
att ställa om sin verksamhet. Bolag som träffas av dessa exkluderingskriterier anses, genom sin verksamhet, särskilt motverka FNs globala
mål 13 om att bekämpa klimatförändringar.
Mer specifikt tillämpas exkluderingskriterier för bolag exponerade
mot förbränningskol (gruv- och kraftförsörjningsbolag), utvinning av
okonventionell olja och gas (exempelvis olja via oljesand och gas via
sk. ”fracking”) samt vissa bolag involverade i prospektering och konventionell utvinning av olje- och gastillgångar. Bolag med betydande
oljereserver och produktion där förutsättningarna för ett meningsfullt påverkansarbete med bolaget bedömts vara otillräckliga har
också kunnat exkluderats.
Nya exkluderings- och omställningskriterier för olje- och gasbolag
Under 2021 skärptes kriterierna som riktar sig mot olje- och gasbolag
verksamma särskilt inom prospektering och utvinning av olje- och
gastillgångar. Den tidigare omsättningsgränsen om maximalt 50 procent från denna typ av verksamhet sänktes till 5 procent. De skärpta
kriterierna innebar att tiotalet bolag såldes från Länsförsäkringars
egna fonder och investeringsportföljer.
Parallellt infördes under året nya omställningskriterier för energi
bolag. Som ansvarsfull investerare vill Länsförsäkringar Liv vara en
pådrivande kraft som uppmuntrar bolag till omställning bort från
fossila bränslen. Om exkluderade olje- och gasbolag gör klimat
åtaganden, agerar efter dessa, kan påvisa utsläppsminskningar och
att bolagens prognoser för klimatutsläpp är i linje med Parisavtalet
så kan de, tillsammans med en finansiell bedömning, klassas som
omställningsbolag och väljas in.
Sänkt koldioxidavtryck
Länsförsäkringar Liv följer Svensk Försäkrings rekommendation för
mätning av koldioxidavtrycket. Mätningar av portföljerna görs minst
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två gånger per år. Rekommendationen omfattar noterade aktieinnehav, företagsobligationer utgivna av noterade företag samt direktägda fastighetsbolag. I enlighet med den uppdaterade rekommendationen från Svensk Försäkring redovisas numera måttet ”viktad
genomsnittlig koldioxidintensitet” (”weighted average carbon intensity”) för samtliga dessa tillgångsslag samt ett separat för noterade
aktier. Sistnämnda i syfte att fortsätta redovisa och jämföra utvecklingen mot historiska resultat. Måttet visar portföljens exponering
mot koldioxidintensiva företag uttryckt som portföljbolagets årliga
CO2e2) utsläpp i ton/bolagets årliga intäkter, vilket kan tolkas som ett
mått på hur koldioxideffektiva bolagen i portföljen är.
Koldioxidavtrycket för noterade aktier per 31/12 2021 var mellan
8 och 9 ton CO2e/mkr intäkter beroende på Liv-portfölj. Koldioxid
avtrycket för samtliga portföljer var i genomsnitt 50 procent lägre än
det globala jämförelseindexet MSCI ACWI. Att portföljerna relativt
sett är mer koldioxideffektiva innebär att aktieportföljerna vid mättillfället hade mindre exponering mot koldioxidintensiva företag i
jämförelse med bolagen i det globala indexet. Jämfört med mätningen
per 31/12 2020 har koldioxidavtrycket minskat med i genomsnitt
10 procent.
Klimatavtryck1) noterade aktier
Ton CO2e/SEK mkr
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(MSCI ACWI)
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(MSCI World)

1)

Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet

2)

”CO2e” står för koldioxidekvivalenter och är ett samlingsbegrepp för olika växthusgaser och
dess inverkan på klimatet.
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Klimateffekter av skogsinvesteringar
Länsförsäkringars Liv har investeringar i de noterade skogsbolagen
SCA och Holmen. Dessa bolag bedöms långsiktigt ha goda förutsättningar att både bidra till god avkastning för våra kunder och bidra till
samhällsomställningen. Skogsråvara kan ersätta fossila bränslen och
andra material som är CO2-intensiva. Skogsbolagen har även växande
intäktsmöjligheter genom bland annat en ökad användning av träkonstruktioner i byggnader, användning av cellulosa i batteritillverkning,
upplåtelse av mark för förnybar energiproduktion, utfasning av plastprodukter som ersätts med pappersprodukter, samt att biprodukter
som grenar kan användas för produktion av biobränslen.

En hållbart brukad skog med nettotillväxt medför positiva klimat
effekter, både när skogen växer och binder koldioxid samt när förnyelsebart material från skogen kan ersätta fossila bränslen och produkter. Under året har den samlade positiva klimateffekten av dessa
investeringar beräknats. I beräkningen av skogsinvesteringarnas
klimateffekt har skogens upptag av koldioxid, substitutions-effekten
och bolagens utsläpp av koldioxid beaktats, utifrån Länsförsäkringars
ägarandel i respektive bolag. Den positiva klimateffekten uppskattas
uppgå till över 200 000 ton koldioxid.
Klimateffekten för Länsförsäkringars Livs portföljer baseras på
ägarandel i respektive skogsbolag per 2021–12 och senast tillgängligt
underlag från bolagen avseende CO2-utsläpp, skogens upptag av
CO2 samt substitutionseffekter.

POSITIV KLIMATEFFEKT AV SKOGSINVESTERINGAR
Bolagens upptag av koldioxid
i den växande skogen

Substitutionseffekter och
lagring av koldioxid i trävaror

Bolagens utsläpp av fossil
koldioxid (scope 1, 2 oh 3)

Nettoklimateffekt

CO2

84 000
ton CO2
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ton CO2

Ökade investeringar i hållbarhetsinriktade obligationer
Länsförsäkringar Livs investeringar i hållbarhetsinriktade (gröna,
sociala och tematiska) obligationer syftar till att bidra till kundnytta
och driva en mer hållbar samhällsomställning. Ett av hållbarhets
målen för 2021 var att öka investeringarna i hållbarhetsinriktade
obligationer till minst 15 procent av förvaltat kapital. Investeringar
i hållbarhetsinriktade obligationer för Länsförsäkringar Livs portföljer
ökade och uppgick till över 16 procent (19 miljarder) av det totala
förvaltade kapitalet vid årets slut. Målet för 2021 om minst 15 procent
uppnåddes därmed. Investeringarna i dessa obligationer har under
ett fåtal år tiodubblats tack vare ambitiösa årsmål, fokus på direkt
investeringar samt tillämpning av en integrerad ESG- och finansiell
analys inom Länsförsäkringar Livs kapitalförvaltning.
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Exponeringsutveckling 2015–2021 samtliga Livportföljer (marknadsvärde)
Mkr

20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

31/12
2014

31/12
2015

31/12
2016

31/12
2017

31/12
2018

31/12
2019

31/12
2020

31/12
2021

De finansierade projekten via dessa obligationer avser generera mätbara miljömässiga och/eller sociala effekter. Bidrag till FNs globala
mål följs upp kontinuerligt och störst medel har allokerats till mål 13
bekämpa klimatförändringar, mål 7 förnybar energi, och mål 11 hållbara städer och samhällen.
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Påverkansarbete med miljö- och klimatfokus
Under året deltog Länsförsäkringar Liv i flera miljö- och klimatfokuserade investerarinitiativ och påverkansdialoger med bolag som
omfattas av dessa. Bland annat i Climate Action 100+, FAIRR (Farm
Animal Investment Risk & Return) samt Investor Mining & Tailings
Safety Initiative. Respektive tabell redogör kortfattat för de olika
investerarinitiativen och vilka bolag Länsförsäkringar Liv bedrivit
påverkansarbete mot under året.
Namn på investerarinitiativet

Climate Action 100+

Fokus för initiativet

De största utsläpparna av växthusgaser globalt. Syftar till att förbättra
bolagens hantering av klimatrisker
och minska utsläppen. Påverkans
arbete avser bidra till globalt mål 13.

Antal bolag som omfattas av
initiativet

Cirka 160 bolag inom olja- och gas,
kraftförsörjning och transport

Bolag inom initiativet som
Länsförsäkringar Liv bedrivit
påverkansarbete med under
2021

Delta Air Lines (USA), Gazprom
(Ryssland), SSAB (Sverige), Volvo AB
(Sverige)

Namn på investerarinitiativet

FAIRR Global Food Sector Initiative

Fokus för initiativet

Hållbarhetsrisker i livsmedelssektorn, ex. vatten, avskogning, antibiotikaanvändning, och omställning till
alternativa proteinkällor. Påverkans
arbete avser bidra till de globala
målen 3, 13 och 15. Delaktiga i två
av FAIRRs påverkansprojekt, ”Meat
Sourcing” samt ”Sustainable Proteins”

Antal bolag som omfattas av
initiativen

Cirka 100 bolag knutna till värde
kedjan för livsmedel

Bolag inom initiativet som
Länsförsäkringar Liv bedrivit
påverkansarbete med under
2021

Sustainable Proteins: ICA Gruppen
(Sverige), Mondelez (USA), Walmart
(USA)
Meat Sourcing: McDonald’s (USA)

Namn på investerarinitiativ

Investor Mining and Tailings Safety
Initiative

Fokus för initiativet

Hållbarhetsrisker i gruvsektorn,
med särskilt fokus på gruvavfall
och hantering av dammar för att
förebygga olyckor. Påverkansarbete
avser bidra till de globala målen 11,
13 och 15.

Antal bolag som omfattas av
initiativet

Över 700 gruvbolag

Bolag inom initiativet som
Länsförsäkringar Liv bedrivit
påverkansarbete med under
2021

Länsförsäkringar Liv 2021

FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow november 2021
Inför COP 26 undertecknade Länsförsäkringar Liv ett klimatupprop
till världens regeringar. Huvudbudskapet var att ambitionen och
takten i klimatarbetet behöver öka om den globala uppvärmningen
ska kunna begränsas till 1,5 grader.
Egen miljöpåverkan
Länsförsäkringar Livs egen direkta miljöpåverkan är begränsad och
består främst av tjänsteresor, uppvärmning och el i kontorslokaler
samt pappersutskrifter. Kontorsfastigheterna där Länsförsäkringar
Liv bedriver sin verksamhet är miljöklassade som lågenergiförbrukande och certifierade enligt BREEAM med betyget Very Good. 100
procent förnybar el används i fastigheterna. Fjärrvärme används för
uppvärmning. Arbetssätten ses kontinuerligt över för en mer energieffektiv elförbrukning och uppvärmning, som ett led i detta används
LED-belysning och energistyrningsåtgärder. Genom ökade digitala
inslag i kunderbjudande och relaterad kommunikation kan andelen
pappersutskick till kunder minska, vilket minskar miljöpåverkan
samtidigt som informationen blir mer tillgänglig för kunderna. I riktlinjerna för tjänsteresor rekommenderas digitala möten som första
alternativ och tåg framför flyg. Tjänsteresor som understiger 3 timmar och 15 minuter ska alltid göras med tåg. Taxiresor ska göras med
miljötaxi. Cyklar och SL-kort kan lånas på kontoret för att minska
taxiresandet. Under pandemin har resandet av naturliga skäl minskat
drastiskt. Utsläpp från resor minskade med 98 procent för Länsförsäkringar Liv jämfört med 2019. En dubbel klimatkompensation för
Länsförsäkringar ABs utsläpp för 2020 gjordes under 2021 genom
South Pole, en ledande utvecklare av globala projekt inom utsläpps-

Boliden AB (Sverige)
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minskning för frivillig kompensation. Klimatkompensation för utsläppen 2021 kommer att göras. Målsättningen är att fortsätta minska
utsläppen.
Sociala förhållanden och personal
Påverkan via förvaltningen (indirekt)
Till huvudsaklig social påverkan, kopplad till investeringsportföljerna,
hör försämrad hälsa och välbefinnande, överträdelser rörande
arbetsrätt och internationella konventioner som berör kontroversiella vapen. Avseende hälsa och välbefinnande undviker Länsförsäkringar Liv investeringar i spel- och tobaksbolag. Exkluderingskriterier
omfattar både kommersiellt onlinespel och kommersiellt landbaserat
spel (kasinon, motsvarande). Vidare tillämpas exkluderingskriterier
mot bolag som producerar tobaksprodukter.
Mänskliga rättigheter ingår i den normbaserade genomlysningen av
Länsförsäkringar Livs portföljer som genomförs minst halvårsvis. Om
eventuella överträdelser identifieras inleds i regel påverkansarbete
som primär åtgärd. Olika sektorer och enskilda bolag analyseras också
mot om verksamheten eller produkters användning bedöms motverka
de av FNs globala mål som primärt är inriktade på social utveckling.
Bolag som anses involverade i kontroversiella vapen exkluderas.
De investeringar som gjordes under 2020 i socialt inriktade obligationer, där medel var öronmärkta för att mildra de hälsomässiga
och ekonomiska konsekvenserna av covid-19, återfanns i portföljerna
under hela året. Investeringarna avsåg bidra till globalt mål 3 om
hälsa och välbefinnande. Avsikten är att identifiera mätbara sociala
effekter för dessa obligationer under 2022.
Påverkansarbete med socialt fokus
Under året deltog Länsförsäkringar Liv i investerarinitiativet Access
to Medicine och påverkansdialoger med bolag som rör tillgång till
läkemedel.
Namn på investerarinitiativ

Access to Medicine

Fokus för initiativet

Hållbarhetsrisker i läkemedelssektorn med fokus på tillgång
till läkemedel i låg- och medelinkomstländer. Påverkansarbete
avser bidra till globalt mål 3.

Antal bolag som omfattas av
initiativet

Cirka 20 läkemedelsbolag

Bolag inom initiativet som
Länsförsäkringar Liv bedrev
påverkansarbete med under 2021

Novo Nordisk (Danmark), Johnson
& Johnson (USA), Astra Zeneca
(Sverige, UK), Pfizer (USA)

Egen påverkan på sociala förhållanden och personal
Medarbetarna är Länsförsäkringar Livs viktigaste resurs. De har olika
specialist- och yrkeskompetenser som är avgörande för att driva
och utveckla verksamheten. Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett
fokusområde för Länsförsäkringar Liv. Mångfald och jämställdhet,
kompetensutveckling och lärande, hälsa och arbetsmiljö bedöms
som viktigt för att bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet
med mångfald handlar om affärsnytta, bidrar till stärkt konkurrens-
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kraft och därmed lönsamhet. Personalpolicyn, uppförandekoden för
medarbetare och jämställdhets- och mångfaldsplanen utgör grunden
för arbetet med personalrelaterade frågor. Jämställdhets- och mångfaldsplanen inkluderar hur jämställdhets- och diskrimineringslagen
tillämpas samt mål, handlingsplaner och hur uppföljning sker.
Mångfald och jämställdhet
För Länsförsäkringar AB handlar arbetet med mångfald, inkludering
och jämställdhet om affärsnytta. Det bidrar till stärkt konkurrenskraft och lönsamhet. Mångfaldsarbetet är även av stor betydelse för
att vara en attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare samt för att bredda
rekryteringsbasen. Vikten av en inkluderande kultur är avgörande för
att dra nytta av olikheter och välkomna olika perspektiv och synsätt.
Länsförsäkringar AB arbetar med mångfald utifrån lagens diskrimineringsförbud och allt det som gör människor olika och unika. I jämställdhets- och mångfaldsplanen beskrivs ställningstaganden, det
främjande arbetet, aktiva åtgärder och handlingsplaner. Arbetet följs
upp årligen. En ny plan för 2022–2024 har tagits fram under 2021.
Under 2021 infördes kompetensbaserad rekrytering för både
interna och externa rekryteringar i syfte att undvika diskriminering.
Utbildningar inom diskriminering och mångfald planeras att genomföras under 2022.
Vid rekrytering är målsättningen att en jämnare könsfördelning
uppnås i arbetsgrupper och inom chefsbefattningar. Andelen arbetsgrupper med 40–60 procents fördelning mellan män och kvinnor
uppgick till 25 procent 2021.
Medarbetare har möjlighet att få en löneutfyllnad som är en kompletterande ersättning till den allmänna föräldrapenningen.
Hälsa och arbetsmiljö
Hemmaarbetet på grund av coronapandemin fortsatte för stora
delar av verksamheten under 2021. Folkhälsomyndighetens riktlinjer
och rekommendationer har varit en utgångspunkt.
Chefer ansvarar för medarbetarfrågor inom arbetsmiljö och hälsa
enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet samt för jämställdhets-,
mångfalds- och diskrimineringsfrågor. Samverkan kring arbetsmiljöfrågor sker mellan arbetsgivare, chefer, medarbetare och arbetsmiljöombud. Uppföljning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
görs regelbundet i syfte att motverka stress och arbetsbelastning i
enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4. Alla medarbetare erbjuds en sjukvårdsförsäkring där sjukvårdsrådgivning, samtalsstöd, förebyggande hälsotjänster och rehabilitering ingår. Avtal
finns med företagshälsovård för stöd i rehabilitering, arbetsrelaterad
ohälsa samt för ergonomisk rådgivning och regelbundna hälsokontroller. Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimme per vecka erbjuds
på arbetstid. I arbetsmiljö- och jämställdhetskommittén sker övergripande uppföljning av jämställdhet- och mångfaldsplanen, sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud samt medarbetarundersökningen.
Sjukfrånvaro uppgick till 0,35 (2,1) procent för 2021.
Under 2021 fortsatte införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt som ska möjliggöra för medarbetarna att arbeta på det sätt, med
den teknik och på den plats som bäst stödjer medarbetarna att
utföra sina uppdrag effektivt och hållbart.
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Mänskliga rättigheter
Påverkan via förvaltningen (indirekt)
Betydande påverkan förknippat med att bolag och länder kopplas till
kränkning av mänskliga rättigheter kan ge upphov till negativa konsekvenser för människor och samhälle. För att identifiera och minska
risken genomlyses alla innehav regelbundet. Identifieras enskilda
bolag med överträdelser inleds ett reaktivt påverkansarbete i syfte att
förmå bolaget upphöra med överträdelsen och vidta förebyggande
åtgärder. Om bolaget inte upphör med överträdelsen, vidtar åtgärder
och dialogen inte leder framåt kan Länsförsäkringar Liv som en sista
åtgärd välja att exkludera bolaget.
Länsförsäkringar Liv tillämpar även exkluderingskriterier mot vissa
länder (avser statsobligationer) som inte uppfyller grundläggande
kriterier utifrån mänskliga rättigheter, demokrati, korruption och
skattepraxis. Länder som sammantaget bedöms vara de mest auktoritära och kränka mänskliga rättigheter, icke fria samt korrupta läggs
till på exkluderingslistan. Länder som träffas av dessa bedömningar
anses motverka en hållbar utveckling och inte agera ansvarsfullt.
Påverkansarbete med fokus på mänskliga rättigheter
Under året bedrev Länsförsäkringar Liv eller anlitad leverantör reaktiva påverkansarbete rörande mänskliga rättigheter mot en rad olika
bolag. En aktuell förteckning över pågående reaktiva dialoger finns i
Fokuslistan https://www.lansforsakringar.se/4b03e3/globalassets/
aa-global/dokument/ovrigt/aa-om-oss/lf-liv/lfab-fokuslista_
paverkan_2021-12.pdf.
Exkluderingar av bolag utifrån mänskliga rättigheter
Vid slutet av året återfanns fyra bolag på exkluderingslistan med
koppling till överträdelser av mänskliga rättigheter. Dels kan bolagen
kopplas till kränkning av urfolkens rättigheter i samband med byggnation av oljeledningar, dels kränkningar i samband med oljeutvinning
i konfliktländer.
Egen påverkan inklusive leverantörsledet
Länsförsäkringar AB har en inköpsavdelning vars funktion är att dra
nytta av Länsförsäkringars totala köpkraft. Inköp görs genom upphandlingar i syfte att hitta de leverantörer som erbjuder de tjänster
och produkter som har rätt kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan till en kostnad som är långsiktigt mest ekonomiskt fördelaktig.
Länsförsäkringar Livs inköp består främst av tjänster inom IT och
telekom, ekonomi, investering samt konsulttjänster. Arbetsvillkor är
det område där störst hållbarhetsrisk bedöms finnas. Inköps- och
upphandlingspolicy anger regler och förhållningssätt för inköp och
upphandlingar. Uppförandekoden för leverantörer är sedan 2016 en
del av inköpsavtalet för alla nya leverantörer. Uppförandekoden
baseras på FN Global Compacts principer. Leverantörer förväntas
följa uppförandekoden. Respektive avtalsansvarig i verksamheten är
huvudansvarig för uppföljning av leverantörer. Ett externt granskningssystem används för att bedöma leverantörers efterlevnad av
uppförandekoden och identifiera eventuella hållbarhetsrisker. Ett
arbete har pågått under 2021 för att granska de 100 största leverantörerna där 48 har blivit granskade och 6 har påbörjat utvärderingen.
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Målet för 2022 är att samtliga av de 100 största leverantörerna ska
utvärderas. Systemet används även i större upphandlingar för att
bedöma leverantörers hållbarhetsnivå innan avtal skrivs.
Affärsetik och korruption
Bristande affärsetik, penningtvätt och finansiering av terrorism är
internationella problem som utgör allvarliga hot mot det finansiella
systemet och dess institutioner, samt i förlängningen den reala ekonomin och den allmänna säkerheten. Förtroendet för det finansiella
systemet kan snabbt skadas om finansiella institutioner förknippas
med bristande affärsetik, illegala tillgångar och penningtvätt eller
används för att finansiera terrorism. Finansbranschen omfattas av
regelverk som syftar till att förhindra och motverka att det finansiella
systemet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Finansbranschen lyder under strikta regler och lagkrav som syftar
till att skydda kunder, samt upprätthålla förtroende och stabilitet på
den finansiella marknaden. Korruptionsrisker som mutbrott, jäv och
maktmissbruk utgör en risk i alla bolag oavsett bransch och land.
Länsförsäkringar arbetar dagligen med att förhindra denna typ av
beteenden, ett arbete som är av största vikt både för att leva upp till
regulatoriska krav och bidra till ett stabilt finansiellt system samt för
att Länsförsäkringar ska behålla sitt goda rykte.
Påverkan via förvaltningen (indirekt)
Betydande påverkan förknippat med att bolag kopplas till överträdelser rörande affärsetik, korruption, penningtvätt och bestickning
kan ge upphov till negativa konsekvenser för människor och samhälle.
Korruptionsrisker utgör en risk i någon utsträckning för alla bolag
men beror mycket av bransch och land. För att minska risken genomlyses alla innehav. För att identifiera och minska risken genomlyses
alla innehav regelbundet. Identifieras enskilda bolag med överträdelser inleds ett reaktivt påverkansarbete i syfte att förmå bolaget upphöra med överträdelsen och vidta förebyggande åtgärder. Om bolaget inte upphör med överträdelsen, vidtar åtgärder och dialogen inte
leder framåt kan Länsförsäkringar Liv som en sista åtgärd välja att
exkludera bolaget.
Länsförsäkringar Liv tillämpar exkluderingskriterier mot vissa
länder utifrån om de inte anses arbeta adekvat med skatteförvaltning
(avser statsobligationer). Länder och jurisdiktioner som inte anses
uppfylla grundläggande standarder för att motverka skatteflykt och
penningtvätt kan läggas till på exkluderingslistan. En delmängd av de
länder och jurisdiktioner som återfanns på exkluderingslistan vid
årsskiftet listas även i EUs förteckning över icke samarbetsvilliga
länder på skatteområdet.
Forskningsprojekt om artificiell intelligens
som verktyg för att förutspå incidenter
Under året har ett forskningsprojekt om artificiell intelligens och
ansvarsfulla investeringar bedrivits. Projektet finansierades av Länsförsäkringar Forskningsfond och har bedrivits i samarbete mellan
medarbetare från Länsförsäkringar Liv, Stockholms universitet,
Högskolan i Gävle samt via Centrum för forskning om ekonomiska
relationer (CER) vid Mittuniversitetet. Projektet undersökte hur det
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går att nyttja artificiell intelligens och maskininlärning för att hitta
mönster och samband mellan olika hållbarhetsindikatorer och relaterade kontroverser. Med hjälp av historisk data och mönster skulle
dessa värden kunna förutse bolags hållbarhetsrisker. Målet med
projektet har varit att kunna identifiera bolag med höga hållbarhetsrisker, bakomliggande orsaker och sedan använda resultatet som
underlag för vidare analys eller påverkansarbete, i syfte att bidra till
ökat kundvärde och hållbart värdeskapande.
Egen påverkan och korruptionsrisker i verksamheten
Länsförsäkringar Liv tar avstånd från all form av korruption och
otillåtna förmåner, vilket tydliggörs i uppförandekoden och i policy
mot otillbörliga förmåner. Det övergripande syftet med Länsförsäkringars antikorruptionsarbete är att vägleda medarbetarna i hur de
undviker att ge och ta emot gåvor och representation som kan väcka
misstanke om att syftet är för privat vinning eller för att främja tredje
mans intresse.
Vägledande styrdokument är uppförandekod för medarbetare,
policy och riktlinjer för åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism, riktlinjer för identifiering och hantering av intresse
konflikter och policy mot otillåtna förmåner. För Länsförsäkringar Liv
är det väsentligt att ha en god regelefterlevnad och på bästa möjliga
sätt förhindra att verksamheten utnyttjas för korruption, bedrägerier,
penningtvätt och finansiering av terrorism. Inom Länsförsäkringar
Liv bedrivs ett omfattande arbete för att begränsa dessa risker. En
årlig utbildning genomförs kring uppförandekod för medarbetare,
säkerhet och hållbarhet. 85 procent av medarbetarna inom Liv genomförde den under 2021. Genom att bland annat upprätta en god kännedom om kunderna och genom aktiv övervakning och rapportering
av transaktioner sker ett systematiskt arbete för att minska risk för
penningtvätt och finansiering av terrorism. Årligen görs en analys
av kunder, produkter och tjänster och hur dessa kan utnyttjas för
penningtvätt eller finansiering av terrorism. Detta sammanfattas
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i en allmän riskbedömning som ligger till grund för arbetet med
att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. När nya
produkter, tjänster eller distributionskanaler introduceras samt vid
omorganisationer görs dessutom en uppdatering och revidering
av den allmänna riskbedömningen. Det finns en central funktions
ansvarig för livverksamheten som övervakar och kontrollerar att
rutiner och riktlinjer efterlevs. System finns inom länsförsäkringsgruppen för avvikelserapportering.
Inom Länsförsäkringar AB-koncernen genomför Compliance
enheten regelbundet en risk- och sårbarhetsanalys i syfte att utvärdera risken för förekomst av mutor och annan otillåten påverkan.
De områden som beaktas är respektive dotterbolags verksamhet,
storlek och organisation, marknad, kunder, distributionskanaler,
samarbetspartners, sponsring samt inköp. Bedömningen för 2021
är att Länsförsäkringar Liv hade låg risk att utsättas för mutbrott.
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Nyckeltal för ansvarsfulla investeringar
Fokusområde

Nyckeltal

2021

2020

2019

Främja hållbarhets
inriktade investeringar

Investeringar i hållbarhetsinriktade obligationer för Livs
investeringsportföljer, % av totalt förvaltat kapital

16%

13%

7%

Investeringar i ansvarsfulla
bolag

Totalt antal bolag i det globala referensindexet MSCI All Country
World Index (ACWI) som är exkluderade (dess andel av indexets
marknadsvärde inom parentes)1)

169 (6%)

155 (5%)

132 (5%)

Minimera klimatrisker

Koldioxidavtryck för noterade aktier i Livs investeringsportföljer,
ton CO2e/Mkr2)

8

10

12

Koldioxidavtryck i Livs investeringsportföljer enligt Svensk
Försäkrings rekommenderade metod, ton CO2e/Mkr3)

7

8

Ej
tillgängligt

Andel av totalt kapital i Livs investeringsportföljer med ett uppmätt koldioxidavtryck

374)

324)

48

Antal bolagsstämmor där röstning skett5)

120

91

67

Deltagande i valberedningar

27

21

18

Antal bolag som omfattats av reaktiva hållbarhetsdialoger6)

62

108

60

Antal bolag som omfattats av förebyggande hållbarhetsdialoger7)

251

210

259

Miljö

70

71

76

Sociala

16

20

19

Affärsetik

14

9

5

Värdeskapande ägar- och
påverkansarbete

Fördelning reaktiva och förebyggande hållbarhetsdialoger, %

1)

2)

3)

4)

Avser bolag som träffas av de hållbarhetsrelaterade exkluderingskriterierna som beslutades
vid utgången av respektive år.
Avser noterade aktieinnehav. Redovisas enligt måttet ”viktad genomsnittlig koldioxidintensitet”. Måttet visar investeringsportföljens exponering mot koldioxidintensiva företag, där koldioxidintensiteten hos portföljbolaget mäts som bolagets växthusgasutsläpp (scope 1 och 2)
i förhållande till dess intäkter.
Avser noterade aktier samt företagsobligationer utgivna av noterade företag, och direktägda
fastigheter och fastighetsbolag (inklusive direktägande via aktier, företagsobligationer och
lån), i enlighet med Svensk Försäkring rekommendation. Redovisas enligt måttet ”viktad
genomsnittlig koldioxidintensitet”.
Under 2021–2020 gjordes ingen uppdaterad mätning av koldioxidavtrycket för portföljernas
SSA-innehav (statsobligationer samt obligationer utgivna av överstatliga och mellanstatliga
organisationer) jämfört med 2019.
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5)

6)

7)

Avser ordinarie och extra bolagsstämmor för direktägda noterade aktieinnehav knutna till
Länsförsäkringar Liv, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Länsförsäkringar Fondliv, Länsförsäkringar AB (fd Sak), Agria och Länsförsäkringar Gruppliv.
Avser dialoger med bolag där en hållbarhetsincident eller kontrovers har inträffat. Siffran
avser dialoger, i form av fysiska eller digitala möten, som fördes av konsult för Länsförsäkringar ABs räkning och/ eller där representanter från Länsförsäkringar AB varit direkt engagerad i dialogen.
Avser dialoger som fördes via investerarinitiativ som Länsförsäkringar ABs är delaktig i,
där representanter från Länsförsäkringar AB varit direkt engagerad i dialogen och/eller via
konsulter för vår räkning.

Hållbarhetsrapport
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Totalavkastningstabell
Totalavkastning,
%

Marknadsvärde
2021-12-31

%

Marknadsvärde
2020-12-31

%

–1,1

57 891

74,9

60 688

79,9

33,1

5 641

7,3

4 342

5,7

26,8

7 688

10,0

6 082

8,0

44,9

6 063

7,8

4 845

6,4

6,3

77 283

100

75 957

100

Totalavkastning,
%

Marknadsvärde
2021-12-31

%

Marknadsvärde
2020-12-31

%

Räntebärande

–0,8

13 600

44,0

13 420

50,9

Aktier

33,3

11 366

36,8

8 549

32,5

Placeringstillgångar i Gamla Trad, Mkr
Räntebärande
Aktier
Alternativa investeringar

1)

Fastigheter
Totalt
Placeringstillgångar i Nya Trad, Mkr

33,9

3 680

11,9

2 698

10,2

Fastigheter

44,2

2 252

7,3

1 684

6,4

Totalt

16,7

30 898

100

26 351

100

Totalavkastning,
%2)

Marknadsvärde
2021-12-31

%

Marknadsvärde
2020-12-31

%

Räntebärande

–1,4

2 858

29,1

2 817

30,2

Aktier

32,2

6 966

70,9

6 519

69,8

Totalt

21,3

9 824

100

9 336

100

Alternativa investeringar

1)

Placeringstillgångar i Nya Världen, Mkr

Summa
1)
2)

118 005

111 644

Värderingen per den 31 december för alternativa investeringar bygger på senast kända information från fondförvaltarna.
Totalavkastningen baseras på portföljens Net Asset Value (NAV) medan avkastningen per tillgångsslag är beräknad med utgångspunkt i respektive marknads stängningskurser.

Avstämning totalavkastningstabell mot balansräkning
Marknadsvärde enligt totalavkastningstabell

2021-12-31

2020-12-31

118 005

111 644

2 437

2 742

Finansiella tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag och lån till koncernföretag
Aktier och andelar i intresseföretag

600

147

Aktier och andelar

35 336

28 485

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

70 871

71 508

307

3 490

5 482

4 512

374

1 135

Derivat
Tillgångar för villkorad återbäring
Övriga fordringar
Kassa och bank
Summa finansiella tillgångar

3 262

4 800

118 669

116 819

Finansiella skulder
Derivat

–541

–1 471

Övriga skulder

–494

–3 360

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa finansiella skulder

–178

–183

–1 213

–5 014

Justeringar
Aktier och andelar i intressebolag

–

147

Aktier och andelar

–

–706

Derivat

–

–61

–104

–19

Övriga skulder

494

258

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

178

183

Prisskillnader

–33

26

14

11

118 005

111 644

Övriga fordringar

Justering övriga
Summa enligt Totalavkastningstabell
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Femårsöversikt
2021

2020

1 122

1 1918)

2019

2018

2017

Resultatmått, Mkr
1 539

1 684

1 533

Kapitalavkastning, netto

10 942

4 099

9 949

–527

5 479

Försäkringsersättningar

–5 2359)

–4 877

–4 928

–4 939

–5 404

–8599)

–1 049

–1 301

–1 075

–1 012

Premieinkomst, efter avgiven återförsäkring

Utbetald och tillgodoförd återbäring
Försäkringsrörelsens tekniska resultat

11 727

1 633

5 614

798

3 182

Årets resultat

11 691

1 586

5 567

609

3 121

Ekonomisk ställning, Mkr
115 033

111 031

115 979

110 662

115 377

Försäkringstekniska avsättningar

Placeringstillgångar värderade till verkligt värde

77 739

82 949

85 018

84 850

90 165

Konsolideringskapital

39 496

28 764

28 265

24 043

24 477

40

51

60

71

64

Kollektivt konsolideringskapital

18 749

11 789

19 184

14 542

16 753

Kapitalbas

39 234

28 478

27 980

23 485

25 129

Varav uppskjuten skatt

7)

Minimikapitalkrav

4 480

3 660

3 311

2 964

3 042

Solvenskapitalkrav

17 919

14 639

13 243

11 742

12 170

65 203

57 412

50 220

43 870

44 172

45 368

39 186

37 776

33 874

33 441

Förvaltningskostnadsprocent

0,3

0,4

0,4

0,4

0,3

Direktavkastning4)

0,8

1,2

5,0

0,8

0,9

6,3

3,4

6,9

0,9

2,7

Kapitalbas, gruppen (Länsförsäkringar AB)1)
Solvenskapitalkrav, gruppen (Länsförsäkringar AB)

1)

Nyckeltal, procent om ej annat anges

Totalavkastning, Gamla Trad

5)

16,7

5,4

14,9

–0,6

6,4

Totalavkastning, Nya Världen5)

21,3

6,5

17,6

–7,8

13,3

Kollektiv konsolideringsgrad, Gamla Trad

125

1137)

131

124

123

Kollektiv konsolideringsgrad, Nya Trad

118

1167)

112

105

117

Kapitalkvot

219

195

211

200

2072)

Återbäringsränta före skatt och kostnader, i genomsnitt, Gamla Trad

11,3

1,3

3,0

2,3

2,0

11,0

0,9

2,6

1,9

1,6

Totalavkastning, Nya Trad

5)

Återbäringsränta efter skatt i genomsnitt, Gamla Trad
Kapitalförsäkringar (skattesats 30%)
Pensionsförsäkringar (skattesats 15%)
Återbäringsränta före skatt och kostnader, i genomsnitt, Nya Trad

11,3

1,2

2,9

2,2

1,9

13,8

1,6

7,26)

10,83)

5,0

13,8

1,5

7,1

10,7

4,9

Återbäringsränta efter skatt i genomsnitt, Nya Trad
Pensionsförsäkringar (skattesats 15%)
1)

2)

3)
4)

5)

Gruppen enligt försäkringsrörelseregler består av moderbolaget Länsförsäkringar AB,
samtliga försäkringsföretag i koncernen, Länsförsäkringar Bank AB, Wasa kredit AB,
Länsförsäkringar Hypotek AB, Länsförsäkringar Fondförvaltning AB och Länsförsäkringar
Liv Försäkrings AB, I det finansiella konglomeratet ingår också Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB trots att Länsförsäkringar Liv inte konsolideras i Länsförsäkringar AB-koncernen.
Beräkningarna sker enligt den konsolideringsmetod som anvisas i EUs Solvens II-direktiv
förutom att försäkringsrörelsereglerna kräver att avdrag sker för överskott i dotterbolag
som inte är överförbart till annat företag i gruppen endast om dotterbolaget i fråga är ett
försäkringsföretag.
Exklusive ändrat antagande om driftskostnader, inklusive ändrat antagande uppskattas
kapitalkvoten uppgå till 200 procent.
Varav fem procent avser en engångstilldelning som gjordes i september 2018.
Direktavkastning beräknas som summan av hyresintäkter från fastigheter, ränteintäkter,
räntekostnader, utdelningar på aktier och andelar, förvaltningskostnader i kapitalförvaltningen samt driftskostnader i fastigheter, i förhållande till placeringstillgångarnas genomsnittliga värde under året.
Totalavkastning beräknas på tillgångar i traditionell förvaltning framtagen i enlighet med
Försäkringsförbundets rekommendation för årlig rapportering av totalavkastning. Total
avkastningstabellen finns att läsa i förvaltningsberättelsen. Övriga tillgångar och förvaltningskostnader ingår inte i beräkningen av totalavkastningen.
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6)
7)

8)

9)

Varav fyra procent avser en engångstilldelning som gjordes i oktober 2019.
Länsförsäkringar Liv har ändrat sin beräkning av konsolideringsgraden per 2020-03-31. Den
nya konsolideringspolicyn innebär att en och samma policy nu används för våra traditionella
förvaltningsformer Gamla Trad och Nya Trad. I den nya policyn tas värdet på garantin i försäkringarna med fullt ut i beräkningen av konsolideringsgraden vilket ger en mer rättvisande bild
av aktuell konsolideringsgrad. En omräkning av jämförelseperioderna har inte skett eftersom
det är förenat med särskilda svårigheter då det skulle innebära nya beräkningar avseende
diskonteringskurvor och andra antaganden.
Länsförsäkringar Liv har gjort ett frivilligt byte av redovisningsprincip avseende redovisning
av försäkringsavtal med villkorad återbäring. Ändringen har medfört att 2020 års premie
inkomst och resultat minskat med 200 mkr. Länsförsäkringar Liv har inte räknat om jämförelse
året eftersom beloppet inte anses vara väsentligt.
Länsförsäkringar Liv har gjort ett frivilligt byte av redovisningsprincip avseende redovisning
av utbetald återbäring för försäkringsavtal med Nya Världen förvaltning. Ändringen har medfört att återbäringsdelen i försäkringsavtal med Nya Världen förvaltning redovisas som en
utbetald försäkringsersättning i det tekniska resultatet istället för en nedsättning av eget
kapital. Ändringen har medför en ökning av utbetalda försäkringsersättningar med 319 Mkr.
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Resultaträkning
Mkr

Not

2021

2020

3

1 123

1 192

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE
Premieinkomst
Premieinkomst före avgiven återförsäkring
Premier för avgiven återförsäkring
Summa premieinkomst efter avgiven återförsäkring

–1

–1

1 122

1 191

Kapitalavkastning, intäkter

4

5 461

6 575

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

4

8 405

1 216

104

67

–5 260

–4 945

–5 260

–4 945

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
Försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring

5

Summa utbetalda försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring
Förändring i avsättning för oreglerade skador före avgiven återförsäkring
Summa förändring i avsättning för oreglerade skador efter avgiven återförsäkring
Summa försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring

25

68

25

68

–5 235

–4 877

6 562

1 641

–1 316

351

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar efter avgiven återförsäkring
Livförsäkringsavsättning
F örändring i försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk
Villkorad återbäring
Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

–3

–348

6, 7, 8

–370

–438

Kapitalavkastning, kostnader

4

–483

–2 162

Orealiserade förluster på placeringstillgångar

4

–2 441

–1 530

–79

–53

11 727

1 633

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

11 727

1 633

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

11 727

1 633

Driftskostnader

Övriga tekniska kostnader
LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT
ICKE–TEKNISK REDOVISNING

Bokslutsdisposition

53

45

Resultat före skatt

11 780

1 678

–89

–92

11 691

1 586

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

9

Rapport över totalresultat
Mkr
Årets resultat
Övrigt totalresultat

2021

2020

11 691

1 586

1

1

1

1

Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Förändring i verkligt värde på egetkapitalinstrument som värderas till verkligt värde
över övrigt totalresultat
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt
Årets totalresultat

Länsförsäkringar Liv 2021

1

1

11 692

1 587
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Resultatanalys 20211)
Direktförsäkring i Sverige

Mkr

Totalt

Avgifts
bestämd
traditionell
försäkring

Premie
befrielseförsäkring

Sjukförsäkring

Sjukkapital
och
olycksfall

1 123

810

75

177

61

Premieinkomst
Premieinkomst före avgiven återförsäkring

–1

–1

–

–

–

Summa premieinkomst efter avgiven återförsäkring

1 122

809

75

177

61

Kapitalavkastning, intäkter

5 461

5 549

–8

–72

–8

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

8 405

8 405

–

–

–

104

88

7

4

5

–5 260

–5 017

–55

–167

–21

Premier före avgiven återförsäkring

Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring)
Försäkringsersättningar
Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring

–

–

–

–

–

–5 260

–5 017

–55

–167

–21

25

0

6

21

–2

–

–

–

–

–

25

0

6

21

–2

–5 235

–5 017

–49

–146

–23

6 562

6 561

–

1

–

–1 316

–1 316

–

–

–

–3

–

–

–3

–

Driftskostnader

–370

–308

–22

–22

–18

Kapitalavkastning, kostnader

–483

–483

–

–

–

–2 441

–2 441

–

–

–

–79

–66

–6

–3

–4

11 727

11 781

–3

–64

13

Återförsäkrares andel
Summa utbetalda försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring
Förändring i avsättning för oreglerade skador före avgiven återförsäkring
Återförsäkrares andel
Summa förändring i Avsättning för oreglerade skador efter avgiven
återförsäkring
Summa försäkringsersättningar efter avgiven återförsäkring
Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar, före avgiven
återförsäkring
Livförsäkringsavsättning
Försäkringsteknisk avsättning för livförsäkringar för vilka
försäkringstagaren bär risk
Villkorad återbäring
Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring)

Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Övriga tekniska kostnader
Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat
Bokslutsdispositioner

53

1

11

44

–3

Skatt på årets resultat

–89

–89

0

–

0

11 691

11 693

Årets resultat
Avvecklingsresultat

134

8

–20

10

11

36

87

0

3

0

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring
Livförsäkringsavsättningar
Avsättning för oreglerade skador
Summa försäkringstekniska avsättningar

70 215

70 212

1 648

88

253

1 159

148

71 863

70 300

253

1 162

148

Avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren
bär försäkringsrisken

1)

Villkorad återbäring

5 482

5 482

–

–

–

Konsolideringsmedel

39 294

36 571

176

2 257

290

Enligt FFFS 2019:23 har uppdelning av tjänstepensionsförsäkring och övrig livförsäkring tagits bort, sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring har delats upp.
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Balansräkning
Mkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Andra immateriella tillgångar

9

10

Summa immateriella tillgångar

9

10

10

0

0

Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag och lån till koncernföretag

11

2 437

2 742

Aktier och andelar i intresseföretag

12

600

147

Aktier och andelar

13

35 336

28 632

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

14

70 871

71 508

TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar

Placeringstillgångar
Placeringar i koncernföretag och intresseföretag
Aktier och andelar i koncernföretag

Andra finansiella placeringstillgångar

Derivat

15, 16

Summa placeringstillgångar

307

3 490

109 551

106 519

5 482

4 512

–

0

Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken
Tillgångar för villkorad återbäring

17

Fordringar
Fordringar avseende återförsäkring
Övriga fordringar
Summa fordringar

18

374

1 135

374

1 135

2

2

Andra tillgångar
Materiella tillgångar
Aktuell skattefordran
Kassa och bank
Summa andra tillgångar

83

77

3 262

4 800

3 347

4 879

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

1

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

1

118 763

117 056

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning, forts.
Mkr

Not

2021-12-31

2020-12-31

19

8

8

27 599

26 919

6

5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Konsolideringsfond
Fond för verkligt värde
Årets resultat

11 691

1 586

Summa eget kapital

39 304

28 518

192

246

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond
Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring
Livförsäkringsavsättning

20

70 215

76 777

Oreglerade skador

21

1 648

1 660

71 863

78 437

5 876

4 512

30
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Summa försäkringstekniska avsättningar
Avsättningar för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren
bär placeringsrisken före avgiven återförsäkring
Villkorad återbäring

17

Avsättningar för andra risker och kostnader
Pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar för andra risker och kostnader

3

5

33

32

121

141

Skulder
Skulder avseende direkt försäkring
Derivat
Övriga skulder
Summa skulder

22
15, 16

541

1 471

23

633

3 497

1 295

5 109

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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200

202

118 763

117 056

Länsförsäkringar Liv 2021

Rapport över förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Konsoliderings
fond

Fond för
verkligt värde

Årets resultat

Summa

INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01

8

22 395

4

5 567

27 974

Årets resultat

–

–

–

1 586

1 586

Årets övriga totalresultat

–

–

1

–

1

Årets totalresultat

–

–

1

1 586

1 587

Vinstdisposition

–

5 567

–

–5 567

0

Överföring villkorad återbäring

–

6

–

–

6

Mkr

Utbetald återbäring

–

–1 049

–

–

–1 049

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31

8

26 919

5

1 586

28 518

INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01

8

26 919

5

1 586

28 518

11 691

11 691

Årets resultat

–

–

–

Årets övriga totalresultat

–

–

1

Årets totalresultat

–

–

1

11 691

11 692

Vinstdisposition

–

1 586

–

–1 586

0

Överföring villkorad återbäring

–

–47

–

–

–47

Utbetald återbäring

–

–859

–

–

–859

UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31

8

27 599

6

11 691

39 304

1

Allt eget kapital klassificeras som bundet.
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Noter till finansiella rapporterna
Belopp i Mkr om inget annat anges.
Not 1

Redovisningsprinciper

Företagsinformation
Årsredovisningen för Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) (Länsförsäkringar Liv), 516401–6627, avser räkenskapsår 1 januari–31 december 2021.
Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) är ett ömsesidigt försäkringsaktiebolag med säte i Stockholm. Adressen är Tegeluddsvägen 11–13, 106
50 Stockholm. Företaget är ett helägt dotterföretag till Länsförsäkringar AB
(publ), 502010-9681, med säte i Stockholm. Företaget med dotterföretag
konsolideras inte i Länsförsäkringar ABs koncernredovisning då resultatet i
Länsförsäkringar Liv i sin helhet tillfaller försäkringstagarna.
Länsförsäkringar Liv har i huvudsak livförsäkringsförpliktelser men även
en liten del skadeförsäkringsförpliktelser inom livförsäkringsrörelsen, i form
av sjuk- och olycksfallsförsäkring. Hela rörelsen presenteras således som livförsäkringsrörelse i resultaträkningen. Den del som utgör skadeförsäkringsförpliktelser redovisas i resultatanalysen under benämningen Sjukkapitaloch olycksfall.

Normgivning och lag
Årsredovisningen har upprättats enligt Lag (1995:1560) om årsredovisning
för försäkringsföretag (ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag FFFS 2019:23, och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation
RFR 2 Redovisning för juridisk person. I enlighet med nämnda föreskrifter
och allmänna råd tillämpas lagbegränsad IFRS. Detta innebär att samtliga av
EU godkända IFRS riktlinjer och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt
inom ramen för svensk lag med hänsyn till sambandet mellan redovisning och
beskattning.
I enlighet med Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag har
ingen koncernredovisning upprättats då samtliga dotterföretag, såväl var för
sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse.

Förutsättningar vid upprättande av företagets finansiella rapporter
Företagets funktionella valuta är svenska kronor och de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundade till miljoner
kronor (Mkr), om inte annat anges. Tillgångar och skulder är redovisade till
anskaffningsvärde, förutom större delen av finansiella tillgångar och skulder
som värderas till verkligt värde.
De nedan angivna redovisningsprinciperna har tillämpats på samtliga
perioder som presenteras i de finansiella rapporterna, om inte annat anges.

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Upprättandet av redovisning i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen
gör uppskattningar och bedömningar samt gör antaganden som påverkar til�lämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. Dessa uppskattningar och bedömningar är baserade på tidigare kunskaper och erfarenheter
och grundar sig på den information som fanns tillgänglig på balansdagen.
Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar,
men för att minska avvikelsen utvärderas uppskattningarna regelbundet.
Ändringar av ovan nämnda uppskattningar redovisas i den period ändringen
görs om den endast påverkar denna period, eller i den period ändringen görs
och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder.
Viktiga bedömningar vid tillämpning av företagets redovisningsprinciper
Ett område där företagsledningen gör väsentliga bedömningar är vid klassificering av försäkringsavtal. Enligt IFRS 4 ska avtal som överför betydande försäkringsrisk klassificeras som försäkringsavtal. Länsförsäkringar Liv har gjort
en bedömning av samtliga försäkringsavtal. Storleken på försäkringsrisken
har bedömts genom ett övervägande huruvida det finns ett eller flera scena-
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rier med kommersiell innebörd i vilka Länsförsäkringar Liv är förpliktigat att
erlägga väsentliga ersättningar. Som försäkringsavtal enligt IFRS 4 klassificeras företagets traditionella livförsäkringar och försäkringskomponenten i de
finansiella avtalen.
Länsförsäkringar Liv gör bedömningar av vilken affärsmodell som används
för att förvalta finansiella tillgångar vilket är avgörande för klassificering.
Kategorierna av finansiella tillgångar och skulder finns beskrivna nedan under
avsnittet Finansiella tillgångar och skulder, där även företagets bedömda
klassificering framgår.
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Den mest betydande effekten på de belopp som redovisas i de finansiella
rapporterna är de antaganden som används vid beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna. Vid beräkning av livförsäkringsavsättningen
görs antaganden om bland annat diskonteringsränta, dödlighet, sjuklighet
och omkostnader. Vid beräkning av avsättning för oreglerade skador görs
en aktuariell uppskattning av framtida utgifter för inträffade sjukfall samt
för ännu ej anmälda skador. Statistiska metoder används för uppskattning
av framtida skadekostnader. Värderingen av avsättningarna behandlas i nedanstående avsnitt om redovisning av försäkringstekniska avsättningar samt
i not 2 Risker och riskhantering.
Vid värdering av finansiella tillgångar för vilka det inte finns något observerbart marknadspris används värderingsmodeller som beskrivs nedan vid
redovisningsprinciper för placeringstillgångar. Värderingen bygger på senast
kända information vilket normalt innebär kvartalsvis värdering med ett kvartals eftersläpning. Särskild uppföljning görs vid perioder av stor turbulens på
den finansiella marknaden.

Nya redovisningsregler som ännu inte börjat tillämpas
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder i kraft
först under kommande räkenskapsår och har inte förtidstillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nedan beskrivs förväntade effekter
som tillämpningen av nedanstående nya eller ändrade standarder förväntas
få på Länsförsäkringar Livs finansiella rapporter. Övriga ändringar har inte
haft någon inverkan på de finansiella rapporterna. Utöver dessa bedöms inte
de nya eller reviderade IFRS och tolkningar som ännu inte trätt i kraft få någon
väsentlig effekt på de finansiella rapporterna.
IFRS 17 Försäkringsavtal
IFRS 17 Försäkringsavtal ersätter IFRS 4 Försäkringsavtal och träder i kraft
1 januari 2023. Standarden tillhandahåller ett principbaserat regelverk för
redovisning av försäkringsavtal och ställer utökade krav på upplysningar för
att öka jämförbarhet mellan företag. EU godkände standarden i november 2021
med undantag för en så kallad carve-out som avser regler om årskohorter.
Undantaget innebär att regeln om årskohorter för vissa typer av försäkringsavtal inte behöver tillämpas.
Den 22 november 2021 publicerade Finansinspektionen ett förslag till
ändringar i föreskriften om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag (FFFS 2019:23) med tillämpning från och med 1 januari 2023.
Av förslaget framgår bland annat att IFRS 17 Försäkringsavtal inte bör tillämpas i juridisk person. Företagets bedömning är att de föreslagna ändringarna
inte kommer att innebära någon väsentlig påverkan på företagets finansiella
rapporter.

Frivilligt byte av redovisningsprincip
Länsförsäkringar Liv har gjort ett frivilligt byte av redovisningsprincip avseende
redovisning av utbetald återbäring för försäkringsavtal med Nya Världen förvaltning eftersom redovisningen bättre ska återspegla innebörden av transaktionen. Ändringen har medfört att återbäringsdelen i försäkringsavtal med
Nya Världen förvaltning redovisas som en utbetald försäkringsersättning i det
tekniska resultatet. Ändringen har medfört en ökning av utbetalda försäkringsersättningar med 319 Mkr. Liv har inte tillämpat bytet retroaktiv eftersom
principändringen inte anses vara väsentlig.
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Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt transaktionsdagens valutakurs. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till svenska kronor enligt balansdagens valutakurser. Icke monetära
tillgångar och skulder redovisas till transaktionsdagens valutakurs.
Orealiserade valutakursdifferenser som därigenom uppstår redovisas i
resultaträkningen som valutaresultat netto under Kapitalavkastning, intäkter
eller Kapitalavkastning, kostnader.
De valutaterminer som används för att ekonomiskt säkra valutaexponeringen i balansräkningen värderas till verkligt värde och resultateffekter
redovisas dels under Ränteintäkter och dels som Valutaresultat.

Försäkringsavtal
Försäkringsavtal är avtal i vilka Länsförsäkringar Liv åtar sig en betydande
försäkringsrisk för försäkringstagaren genom att förbinda sig att kompensera
försäkringstagaren om en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa.
Avtal med diskretionär del
Traditionella livförsäkringar inom Länsförsäkringar Liv utgör avtal med diskretionär del. Det innebär att försäkringstagarna har ett preliminärt fördelat överskott. Det preliminärt fördelade överskottet är dock inte garanterat. Dessa
avtal redovisas därför enligt principerna för försäkringsavtal. De preliminärt
fördelade överskotten redovisas som eget kapital.

Premieinkomst
Premier för försäkringsavtal redovisas som premieinkomst i takt med att
inbetald premie betalas in. Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget
för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets
utgång.

Försäkringsersättningar
Försäkringsersättningar från försäkringsavtal redovisas genom att garanterad del bokas som utbetalda försäkringsersättningar och återbäringsdelen
minskar eget kapital. I de fall försäkringsavtalet innehåller en återbäringsdel
som redovisas som villkorad återbäring redovisas även återbäringsdelen som
utbetalda försäkringsersättningar i det tekniska resultatet. Vid byte av förvaltningsform från Nya Världen till Nya Trad ingår återbäringsdelen i beräknat
resultat från ändrade avtalsvillkor. Även kostnader för skadereglering ingår i
utbetalda försäkringsersättningar.

Kapitalavkastning
Kapitalavkastning, intäkter och kostnader
Realiserat resultat på placeringstillgångar beräknas som skillnaden mellan
erhållen köpeskilling och tillgångens anskaffningsvärde.
Orealiserade vinster och förluster på placeringstillgångar
Orealiserade resultat består av årets förändring av skillnaden mellan anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid försäljning återförs ackumulerade orealiserade värdeförändringar som orealiserat resultat med undantag för aktier
och andelar som företaget valt att värdera till verkligt värde via övrigt total
resultat.

Driftskostnader
Länsförsäkringar Liv redovisar sina leasingavtal som operationella leasing
avtal. Hyreskostnaderna redovisas linjärt över leasingperioden inom Driftskostnader.

Skatt
Avkastningsskatt
Avkastningsskatt är en skatt som betalas av företaget för försäkringstagarnas
räkning. Skatteobjektet utgörs av marknadsvärdet på de nettotillgångar som
förvaltas för försäkringstagarnas räkning vid räkenskapsårets ingång. Den
avkastningsskatt som hänför sig till perioden redovisas i resultaträkningen
under Skatt på årets resultat.
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Inkomstskatt
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas
över övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatte
effekt redovisas över övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen, samt eventuella justeringar av aktuell skatt hänförlig
till tidigare perioder.
Andra immateriella tillgångar
En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk
form. Immateriella tillgångar redovisas endast om tillgången är identifierbar,
företaget har kontroll över tillgången samt att de förväntade framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer tillfalla Länsförsäkringar Liv.
Andra immateriella tillgångar består av kontraktuella kundrelationer som
förvärvas i samband med ett rörelseförvärv. Tillgångens anskaffningsvärde
är dess verkliga värde per förvärvstidpunkten. Efter första redovisningstillfället redovisas tillgången till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
av- och nedskrivningar. Avskrivningarna redovisas under driftskostnader i
resultaträkningen. Immateriella tillgången har en begränsad nyttjandeperiod
på 7 år och skrivs av linjär över denna tid. Nyttjandeperioden och avskrivningsmetoden omprövas i slutet av varje räkenskapsår.

Placeringstillgångar
Finansiella tillgångar och skulder
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part till avtalet enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell
tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras,
förfaller eller företaget vid en överföring av tillgångarna inte längre har kvar
betydande risker och fördelar från tillgångarna samt förlorar kontrollen över
tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i
avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
Affärstransaktioner på penning-, obligations- och aktiemarknaderna
redovisas i balansräkningen per affärsdag vilket är den tidpunkt då de väsentliga riskerna och rättigheterna övergått mellan parterna.
Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkning endast när det föreligger en legal rätt att kvitta
beloppen samt när det föreligger en avsikt att samtidigt realisera tillgången
och reglera skulden eller att reglera posterna med ett nettobelopp.
Klassificering och värdering
Alla finansiella tillgångar och skulder redovisas till verkligt värde vid första
värderingstillfället. Efterföljande redovisning och värdering görs beroende
på vilken värderingskategori det finansiella instrumentet hänförts till.
Länsförsäkringar Livs finansiella tillgångar består av:
• Skuldinstrument
• Derivatinstrument
• Egetkapitalinstrument
Skuldinstrument
Det som avgör klassificering av ett skuldinstrument är affärsmodellen för att
förvalta instrumentet och egenskaperna i instrumentets avtalsenliga kassaflöden. Ett krav för att en finansiell tillgång ska kunna redovisas till upplupet
anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat är att de avtals
enliga kassaflödena enbart utgörs av återbetalning på utestående kapital
belopp och ränta på utestående kapitalbelopp. Skuldinstrument som inte
uppfyller kravet ska värderas till verkligt värde via resultatet oavsett vilken
affärsmodell tillgången är hänförlig till. Samtliga skuldinstrument som värderas till upplupet anskaffningsvärde uppfyller dessa kassaflödeskriterier.
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Upplupet anskaffningsvärde
Länsförsäkringar Liv hanterar sina låne- och kundfordringar enligt en affärsmodell vars mål är att realisera tillgångarnas kassaflöden genom att erhålla
avtalsenliga kassaflöden som endast utgörs av kapitalbelopp och ränta på det
utestående kapitalbeloppet. Dessa tillgångar värderas därför till upplupet
anskaffningsvärde.
Med upplupet anskaffningsvärde avses det diskonterade nuvärdet av alla
framtida betalningar hänförliga till instrumentet där diskonteringsräntan
utgörs av tillgångens effektivränta vid anskaffningstillfället.
Verkligt värde via resultatet
Länsförsäkringar Livs skuldinstrument består av innehav av räntebärande
värdepapper eller liknande instrument, värdepappersfonder som klassificeras
som antingen aktier och andelar eller obligationer och andra räntebärande
värdepapper utifrån om de förvaltade tillgångarna till minst hälften utgörs
av aktier eller räntebärande värdepapper. Tillgångar som är skuldinstrument
och som innehas enligt en affärsmodell som innebär en värdering till verkligt
värde via resultatet är en följd av att tillgångarna förvaltas och utvärderas
baserat på tillgångarnas verkliga värden och att det verkliga värdet utgör
grunden för intern uppföljning och rapportering till ledande befattnings
havare.
Derivatinstrument
Derivatinstrument redovisas till verkligt värde via resultatet. Derivat som har
positiva marknadsvärden redovisas som tillgångar och de derivat som har
negativa marknadsvärden redovisas som skulder.

Redovisning av kreditförluster
Reserver för förväntade kreditförluster redovisas för finansiella tillgångar
värderade till upplupet anskaffningsvärde. Den initiala reserven för kredit
förlust beräknas och redovisas redan vid det första redovisningstillfället och
justeras sedan löpande över den finansiella tillgångens löptid. För kundfordringar använder företaget den förenklade metoden som innebär att en förlust
reserv alltid värderas till ett belopp som motsvarar de förväntade kreditförlusterna för den återstående löptiden. Reserv för finansiella tillgångar som
redovisas till upplupet anskaffningsvärde redovisas som en minskning av
redovisat bruttovärde för tillgången. I resultaträkningen presenteras reserveringar för kreditförluster inom Kapitalavkastning, kostnader.
Konstaterade kreditförluster är sådana förluster som är beloppsmässigt
slutgiltigt fastställda och där bedömningen gjorts att möjligheten till att få
ytterligare betalningar är mycket liten. Fordran skrivs då bort från balansräkningen och redovisas som konstaterad förlust i resultaträkningen vid denna
tidpunkt.

Aktier och andelar i intresseföretag
Företag klassificerade som aktier och andelar i intresseföretag är företag som
Länsförsäkringar Liv har ett ägarintresse i och utöver ett betydande inflytande
över dess driftmässiga och finansiella styrning. Normalt anses minst 20 procent och maximalt 49 procent av rösterna innebära ett betydande inflytande,
om inte något annat framgår av omständigheterna. Länsförsäkringar Liv har
valt att tillämpa möjligheten att värdera aktier och andelar i intresseföretag
till verkligt värde via resultaträkningen.

Eget kapital
Egetkapitalinstrument
Ett egetkapitalinstrument är varje form av avtal som innebär en residual rätt
i ett företags tillgångar efter avdrag för alla dess skulder. Samtliga innehav av
egetkapitalinstrument som utgör innehav av mer strategisk karaktär och inte
innehas i kapitalavkastningssyfte redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat.
Resultat från försäljning av egetkapitalinstrument som redovisas till verkligt värde via övrigt totalresultat redovisas som en överföring inom eget kapital
från fond för verkligt värde till balanserade vinstmedel och påverkar således
inte resultaträkningen.

De över- respektive underskott som uppstår i Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolags produkter förs till konsolideringsfonden. Konsoliderings
fonden får användas för förlusttäckning eller för fördelning av återbäring till
försäkringstagare. För bolagets verksamhet för sparprodukter fördelas överskottet preliminärt med återbäringsränta, för att sedan bli slutligt tilldelat
vid utbetalningstillfället och minskar då konsolideringsfonden. För bolagets
verksamhet för riskprodukter fördelas överskottet genom premiereduktioner.
Premiereduktionen utbetalas inte och redovisas därmed som en premie
inkomst och som en kostnad under återbäring och rabatter.

Försäkringstekniska avsättningar
Finansiella skulder
Länsförsäkringar Liv värderar samtliga finansiella skulder som inte är derivat
till upplupet anskaffningsvärde.

Försäkringstekniska avsättningar utgörs av livförsäkringsavsättning samt
avsättning för oreglerade skador. Alla förändringar i försäkringstekniska
avsättningar redovisas över resultaträkningen.

Metod för bestämning av verkligt värde
Finansiella instrument noterade på en aktiv marknad
Den största delen av företagets finansiella instrument värderas till ett verkligt värde genom priser som är noterade på en aktiv marknad. Till priset görs
inget tillägg för transaktionskostnader (t.ex. courtage) eller framtida transaktionskostnader vid en eventuell avyttring. Ett finansiellt instrument betraktas
som noterat på en aktiv marknad när transaktioner äger rum med tillräcklig
frekvens och volym för att ge fortlöpande prisinformation. Om marknaden
för tillgången eller skulden är den mest fördelaktiga marknaden samt om ett
företag vid värderingstidpunkten kan genomföra en transaktion med tillgången eller skulden till detta pris på denna marknad klassificeras innehavet
som nivå 1 i värderingshierarkin för verkligt värde.

Livförsäkringsavsättning

Finansiella instrument som inte är noterade på en aktiv marknad
Om marknaden för ett finansiellt instrument inte är aktiv används en värderingsteknik för att ta fram det verkliga värdet. Företaget innehar exempelvis
OTC-derivat vilka inte handlas på en aktiv marknad. De använda värderingsteknikerna bygger i så hög utsträckning som möjligt på marknadsuppgifter
medan företagsspecifik information används i så liten utsträckning som
möjligt. De instrument där samtliga väsentliga indata som krävs för värdering
till verkligt värde är observerbara återfinns i nivå 2 i värderingshierarkin för
verkligt värde. I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda instrumentet i nivå 3
i värderingshierarkin för verkligt värde.
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Livförsäkringsavsättning motsvarar det förväntade kapitalvärdet av företagets garanterade förpliktelser enligt löpande försäkringsavtal efter avdrag
för det förväntade kapitalvärdet av framtida avtalade premiebetalningar.
Livförsäkringsavsättningen är beräknad enligt vedertagna aktuariella principer baserade på antaganden om ränta, dödlighet, sjuklighet, premieförändringar, återköp/flytt, ändrad utbetalningstid, driftskostnader samt gällande
skattesats avseende avkastningsskatt.
Vid beräkningen av försäkringstekniska avsättningar tillämpas den av
EIOPA definierade diskonteringsräntekurvan. Den är framtagen för att motsvara riskfria räntesatser för relevanta durationer och baseras på marknadsnoteringar för svenska swapräntor. Därtill finns ett makroekonomiskt antagande om en långsiktig ränta på 3,60 (3,7) procent. Ett differentierat tillägg till
avsättningarna för tjänstepensionsförsäkring respektive övrig livförsäkring
innebär åtskillnad mellan aktsamma och betryggande avsättningar.
Antaganden om dödlighet är utformade som en generationsdödlighet
och innefattar en trendmässig ökning av förväntad livslängd i förhållande till
födelseår. Dessa antaganden baseras på företagets erfarenhet av dödlighet
i det egna beståndet samt på SCB:s antaganden om framtida livslängds
ökningar.
Antagandena om premieförändringar, återköp/flytt, ändrad utbetalningstid, startpunkt för utbetalningar och driftskostnader inklusive kapitalförvaltningskostnader bestäms utifrån företagets erfarenhet samt i vissa fall med
expertbedömning angående framtida utfall. Länsförsäkringar Livs antaganden
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för livslängd och driftskostnader är betryggande respektive aktsamma och
övriga antaganden får betraktas som realistiska eller i vissa fall aktsamma.
Avsättning för oreglerade skador
Avsättningen för oreglerade skador omfattar avsättning för sjukräntor, fastställda skador samt icke fastställda skador.
Avsättningen för sjukräntor motsvarar det diskonterade kapitalvärdet av
företagets förpliktelser i enlighet med försäkringsavtalet. För sjukräntor med
fast belopp har det nominella ränteantagandet fastställts utifrån EIOPA’s
räntekurva för Solvens II. För indexerade sjukräntor har använts en räntekurva för break-even inflation, beräknad som skillnaden mellan nominella och
reala statsobligationsräntor. Avsättningen för fastställda skador motsvarar
det förväntade kapitalvärdet av företagets framtida utgifter med anledning
av inträffade sjukfall. Här ingår skador som är anmälda och godkända men
ännu ej utbetalda samt framtida driftskostnader. Här ingår även förräntningsrörelsen. Avsättning för icke fastställda skador avser ännu inte anmälda
skador och har gjorts enligt statistiska metoder utifrån tidigare erfarenhet
för respektive produkt.

Avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren
bär placeringsrisken
Villkorad återbäring
Avsättningen för villkorad återbäring för förvaltningsformen Nya Världen
och Nya Trad för de kunder som tidigare har haft förvaltningsform Försäkrad
Pension bestäms som skillnaden mellan försäkringskapitalet och livförsäkringsavsättningarna på individuell nivå. Avsättning för villkorad återbäring
får inte vara negativ på den enskilda försäkringen.

Ersättningar till anställda
Ingen rörlig ersättning utgår till anställda i Länsförsäkringar Liv.
Pensionsplaner
Företaget betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har inte
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad
under den period när de anställda utfört de tjänster som avgiften avser.
FTP-planen är en pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare. Planen
är förmånsbestämd för anställda födda 1971 eller tidigare och avgiftsbestämd
för anställda födda 1972 eller senare. Den förmånsbestämda delen är försäkrad genom Försäkringsbranschens pensionskassa (FPK). Denna pensionsplan
innebär att ett företag som huvudregel redovisar sin proportionella andel av
den förmånsbestämda pensionsförpliktelsen samt av de förvaltningstillgångar och kostnader som är förbundna med pensionsförpliktelsen. I redovisningen ska även upplysningar lämnas enligt kraven för förmånsbestämda
pensionsplaner.
För närvarande har inte FPK möjlighet att tillhandahålla erforderlig information, varför ovannämnda pensionsplan redovisas som en avgiftsbestämd
plan. Det finns inte heller information om framtida överskott eller underskott
i planen och om dessa i så fall skulle påverka kommande års avgifter till den.

Obeskattade reserver
Förändringar av obeskattade reserver redovisas över resultaträkningen
under Bokslutsdispositioner (Periodiseringsfond). Obeskattade reserver
kvittas i förekommande fall mot skattemässiga förlustavdrag eller blir föremål för beskattning när de löses upp.
En redovisningsenhet kan göra en avsättning till en periodiseringsfond
för att minska det skattepliktiga resultatet under inkomståret men måste
återföra samma periodiseringsfond till beskattning under det sjätte året
efter avsättningsåret.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som
härrör från inträffade händelser och vars förekomst endast bekräftas av en
eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte
redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att
ett utflöde av resurser kommer att krävas eller inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Länsförsäkringar Liv 2021

Finansiella rapporter

31

Not 2

Risker och riskhantering

Riskhanteringssystemet inom Länsförsäkringar Liv
Länsförsäkringar Liv bedrivs enligt ömsesidiga principer och bolagets risker
bärs av försäkringstagarna. Styrningen av risktagandet ska bidra till att försäkringsprodukter kan tillhandahållas med en kontrollerad risknivå och med
en rimlig avkastning. Ett av de viktigaste målen med riskhanteringssystemet
är att säkerställa att Länsförsäkringar Liv med marginal kan infria sina garanterade åtaganden till kunderna. Mest kritiska är således de risker som kan
bidra till att bolaget blir insolvent, vilket skulle kunna leda till att åtagandena
mot försäkringstagarna inte kan infrias.
Inom Länsförsäkringar AB-koncernen finns ett gemensamt riskhanteringssystem, som utgör en del av systemet för intern styrning och kontroll.
Riskhanteringssystem definieras som de strategier, processer, rutiner,
interna regler, limiter, kontroller och rapporteringsrutiner som behövs för att
säkerställa att bolaget löpande kan identifiera, mäta, övervaka, styra, hantera,
kontrollera och rapportera de risker som bolagen är eller kan komma att bli
exponerade för.
För affärs- och kapitalplaneringssyften genomförs även framåtblickande
analyser i form av scenarioanalyser och egen risk- och solvensanalys (ERSA)
minst årligen. Det övergripande målet med ERSA är att säkerställa att kapitalbasen är och förblir tillräcklig för att bära de risker som följer av realiserandet
av affärsplanen. I det löpande arbetet ingår att hantera kända risker och att
identifiera nya risker. En samlad rapportering av de största riskerna sker minst
kvartalsvis till vd, företagsledning, Risk- och kapitalutskott och Revisionsutskott samt styrelsen.

Organisation av riskarbetet
Styrelsen är ytterst ansvarig för att det finns ett effektivt riskhanteringssystem och fastställer ramarna för riskhanteringen genom interna regler i form
av styrdokument, däribland bolagets Riskpolicy. Riskpolicy beskriver bland
annat bolagets riskaptit, riskstrategi och övergripande risklimit vilket är
uttryckt som en lägsta tillåtna nivå för regulatorisk kapitalisering. Vd ansvarar
för att av styrelsen beslutade styrdokument införlivas i verksamheten. Riskhanteringssystemet utgör en integrerad del av organisationsstrukturen och
beslutsprocesser bidrar till att målen för verksamheten kan uppnås med en
högre grad av säkerhet.

Riskhanteringsfunktionen ansvarar för den oberoende riskkontrollen och
utgör ett stöd för vd, ledning och operativa enheter att fullgöra sitt ansvar
för att bedriva verksamheten med tillförlitlig riskkontroll.
Aktuariefunktionen ansvarar för att samordna och säkerställa kvaliteten
i de försäkringstekniska beräkningarna och utredningarna samt att bistå
styrelse och vd i aktuariella frågor. Aktuariefunktionen ansvarar vidare för
att på eget initiativ rapportera till styrelse och vd i frågor som rör metoder,
beräkningar och bedömningar av de försäkringstekniska avsättningarna,
värderingen av försäkringsriskerna samt återförsäkringsskydd och andra
riskreduceringstekniker.
Funktionen för regelefterlevnad, Compliance, är en oberoende kontrollfunktion med ansvar att övervaka och kontrollera regelefterlevnaden i den
tillståndspliktiga verksamheten. Funktionen identifierar och rapporterar risker
som kan uppkomma till följd av bristande regelefterlevnad. Rekommendationer
till åtgärder lämnas till berörd personal, vd och styrelse.
Internrevisionen är en oberoende granskningsfunktion som utgör styrelsens stöd i utvärderingen av företagsstyrningssystemet, inklusive organisationens riskhantering, styrning och kontroller.
Internrevisionsfunktionen, Compliancefunktionen och Riskhanteringsfunktionen är organisatoriskt placerad i Länsförsäkringar AB och fristående
från den verksamhet som kontrolleras.

Solvens II
Länsförsäkringar Liv tillämpar sedan 1 januari 2016 Solvens II på hela verksamheten. Länsförsäkringar AB har utvecklat en partiell intern modell för
mätning av risk och fått Finansinspektionens godkännande för densamma.
Länsförsäkringar Liv beräknar solvenskapitalkravet för ränterisk, aktierisk,
fastighetsrisk, kreditspreadrisk och valutarisk med intern modell. Övriga
kapitalkrav beräknas i enlighet med standardformeln.

Riskexponering
Länsförsäkringar Liv bedriver traditionell livförsäkringsverksamhet och är
exponerat för främst marknadsrisker och livförsäkringsrisker vilket beskrivs
mer i bolagets Rapport om Solvens och finansiell ställning (SFCR).
Nedanstående illustration visar Länsförsäkringar Livs riskkarta.
I bilden nedan illustreras bolagets regulatoriska kapitalkrav där aktierisk
utgör den största risken.

Figur 1. Indelning av risk i Länsförsäkringar Liv
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Figur 2. Regulatoriska kapitalkrav per risktyp (enligt Solvens II) med beaktande av
diversifiering enligt Länsförsäkringars interna modell
2021
Ränterisk netto 12%
Aktierisk 47%
Fastighetsrisk 5%
Kreditspreadrisk 13%
Valutarisk 4%
Koncentrationsrisk 0%
Livförsäkringsrisk 14%
Sjukförsäkringsrisk 1%
Övriga risker 3%

2020
Ränterisk netto 11%
Aktierisk 47%
Fastighetsrisk 7%
Kreditspreadrisk 14%
Valutarisk 3%
Koncentrationsrisk 1%
Livförsäkringsrisk 14%
Sjukförsäkringsrisk 1%
Övriga risker 4%

Försäkringsrisk
Med försäkringsrisk (teckningsrisk) avses risken för förlust till följd av negativ
avvikelse i försäkringsavsättningar eller värdering av försäkringsåtagandet.
Med liv- och sjukförsäkringsrisk avses risken för förluster vid försäkring av
enskilda personers liv och hälsa.
• Dödsfallsrisk avser risken för förluster till följd av att dödligheten bland de
försäkrade blir högre än vad som antagits.
• Livsfallsrisk avser risken för förluster till följd av att de försäkrade lever
längre än vad som antagits.
• Med invaliditets- och sjuklighetsrisk avses risken för förluster till följd av
att de försäkrades invaliditet och sjuklighet blir högre än vad som antagits.
• Driftkostnadsrisk avser risken för förluster till följd av att de verkliga driftskostnaderna för att bedriva bolagets verksamhet blir högre än vad som
antagits.
• Med annullationsrisk inom livförsäkring avses risken för förluster till följd
av att återköp, flytt eller premiebetalningar avviker från vad som antagits.
• Med annullationsrisk inom sjukförsäkring avses risken för förluster till följd
av att premieinbetalningarna upphör.
• Katastrofrisk (inom liv- och sjukförsäkring) avser risken för förluster till
följd av naturkatastrofer, epidemier eller katastrofer orsakade av mänskliga
aktiviteter som leder till mycket stora försäkringsersättningar.
Riskexponering
Länsförsäkringar Liv utfärdar produkter inom liv- och sjukförsäkringsrörelse
som även innefattar en mindre del med skadeförsäkringsförpliktelser i form
av produkter inom olycksfallsskydd och sjukkapital. Länsförsäkringar Liv
bedriver livförsäkring i bestånden Gamla Trad och Nya Trad som båda har
traditionell förvaltning samt i Nya Världen förvaltning. Ett mått på exponering
för försäkringsrisk är det förväntade nuvärdet av de framtida kassaflödena
från alla försäkringskontrakt. Måttet speglar företagets åtagande mot sina
kunder och motsvarar den bästa skattningen enligt försäkringsrörelselagen.
I traditionell förvaltning sker placeringarna diskretionärt, normalt i räntebärande värdepapper och aktier samt fastigheter och alternativa investeringar.
I traditionell förvaltning finns ett garanterat värde som växer med garanterad
ränta. Därutöver kan kunden få återbäring om totalavkastningen över tid är
högre än den garanterade räntan. Från och med maj 2013 har Länsförsäkringar
Liv två bestånd inom traditionell förvaltning, Nya Trad och Gamla Trad. Förvaltningsformen Nya Världen är en förvaltningsform som kombinerar en garanti
med möjligheten till bättre avkastning via placeringar i aktier. Garantin innebär att försäkringstagaren efter fem år, eller vid dödsfall, är garanterad att få
tillbaka insatta pengar efter avdrag för avgifter och skatt. Den garanterade
räntan är 0 procent.
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Länsförsäkringar Liv riktar sig till privatpersoner, anställda, egenföretagare
i små och medelstora företag och har få engagemang mot stora företag.
Genom att samtliga 23 länsförsäkringsbolag har förmedlat bolagets produkter uppnås en geografisk fördelning över hela landet. Baserat på ovan bedöms
Länsförsäkringar Liv inte ha några materiella riskkoncentrationer av försäkringsrisk.
Riskhantering
Länsförsäkringar Liv omfattas av ett LFAB-gemensamt katastrofåterförsäkringsskydd som begränsar riskerna inom olycksfalls- och livförsäkring. Självbehållet är 20 Mkr och täcker upp till 800 Mkr.
Moturvalsrisker på försäkring av livsfallskaraktär kan främst behöva
begränsas i samband med olika typer av ändringar, som avkortning av utbetalningstiden, tidigarelagd utbetalning, återköp eller flytt. För att reducera
risken finns ett ändringsregelverk som bland annat kan innebära krav på
medicinsk hälsoprövning. Långlevnadsrisken hanteras genom att livslängds
antagandena uppdateras regelbundet och genom att beakta trendmässig
livslängdsökning.
Invaliditets- och sjukrisker har vid nyteckning begränsats genom riskbedömning enligt bolagets riskprövningsregelverk. En annan riskreducerande
åtgärd sker vid skadereglering, med hjälp av regelmässig kontroll av lämnade
uppgifter, i enlighet med bolagets skaderegleringspolicy. Risken hanteras
också av att antaganden för insjuknande och tillfrisknande uppdateras regelbundet. Andra faktorer som påverkar teckningsriskerna är produktsammansättning och villkorsutformning.
Bolaget följer löpande upp utvecklingen av försäkringsrisker. Bolagets
känslighet för några olika risker redovisas i tabell 1 nedan. Kapitalkrav för
liv- och sjukförsäkringsrisker enligt Solvens II mäts enligt standardformeln
och beskrivs närmare i bolagets Rapport om Solvens och finansiell ställning
(SFCR).
I och med att bolaget är stängt för nyteckning och försäkringsbeståndet
successivt minskar behöver driftskostnaderna följa samma utveckling för att
belastningen per försäkring inte ska öka över tid. Bolaget har därför ingått ett
fastprisavtal med Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Fondliv avseende leveranser av tjänster. Genom detta avtal begränsas bolagets driftskostnadsrisk.
Riskkänslighet
I tabellen nedan redovisas Länsförsäkringar Livs känslighet för hur förändringar i de väsentligaste försäkringsantagandena påverkar bolagets resultat.
Tabell 1. Känslighetsanalys liv- och sjukförsäkringsrisker (Mkr)

Effekt på resultat
före skatt

Antagande

Förändring i antagande

2021-12-31

2020-12-31

Dödlighet

20% lägre dödlighet

–1 596

–1 687

Sjuklighet

50% ökad sjuklighet

–147

–157

Driftskostnader

10% högre driftskostnader

–474

–521

–131

–26

Annullationer

50% högre flyttfrekvenser

Nominella
diskonteringsräntor1)

100 bp lägre marknadsränta

–5 179

–5 794

Nominella
diskonteringsräntor1)

100 bp högre marknadsränta

4 701

5 249

Tabellen visar effekten på försäkringstekniska avsättningar utan hänsyn till
eventuell effekt på placeringstillgångar.
1)

De försäkringstekniska avsättningarna (FTA) diskonteras med utgångspunkt från en
räntekurva definierad av EIOPA med ett antagande om en långsiktig ränta på 3,60 procent.
Nominella diskonteringsräntor antas förändras i den likvida delen av räntekurvan, men inte
antagandet om den långsiktiga räntan UFR (Ultimate Forward Rate) på 3,60 procent.

Uppföljning av antaganden avseende liv- och sjukförsäkringsrisker
De försäkringstekniska avsättningarna beräknas per försäkringsavtal efter
antaganden om dödlighet, ränta, sjuklighet, sannolikhet för tillfrisknande,
annullationer, ändrad utbetalningstid och starttidpunkt för utbetalingar samt
driftskostnader. Uppföljning av gjorda antaganden görs minst årligen i samband med aktuariefunktionens redogörelse till Finansinspektionen.
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Marknadsrisk
Marknadsrisk är risken för förluster som direkt eller indirekt orsakas av ändringar, i nivå eller volatilitet, i marknadspriser för tillgångar, skulder och finansiella instrument inklusive förluster orsakade av brister i matchningen mellan
tillgångar och skulder. Marknadsrisk innefattar aktierisk, fastighetsrisk, ränterisk, kreditspreadrisk samt valutarisk.
Riskexponering
Marknadsrisk uppkommer främst genom förvaltningen av placeringstillgångarna som ska täcka försäkringsåtagandena. Värdet på försäkringsåtagandena
beräknas genom att dessa diskonteras med en räntekurva vilket gör att marknadsrisk även finns på skuldsidan i balansräkningen.
De huvudsakliga tillgångsklasserna i Länsförsäkringar Livs placeringsportfölj är räntebärande värdepapper, aktiefonder, fastigheter och alternativa
investeringar. Derivatinstrument används i förvaltningen av placeringstillgångarna i syfte att reducera marknadsrisker eller effektivisera förvaltningen
av bolagets tillgångar och skulder samt för att nå önskad riskprofil.
Bolagets aktieexponering är främst hänförbar till aktiefonder i förvaltnings
portföljerna Nya Trad och Nya Världen. I förvaltningsportföljerna finns även i
begränsad del onoterade aktier.
Bolaget har kreditspread-exponering i svenska bostadsobligationer och
i europeiska och amerikanska företagsobligationer. Beslut om hur stor del av
obligationsportföljen som ska utgöras av obligationer med kreditspreadrisk
fattas mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar och önskad nivå
på risktagandet i placeringsportföljen. Tabell 4 visar att en övervägande del
av de räntebärande placeringarna har en AAA rating.
Riskkänslighet
I tabellen nedan redovisas Länsförsäkringar Livs känslighet för hur förändringar på de finansiella marknaderna påverkar bolagets resultat.
Tabell 2. Känslighetsanalys marknadsrisker (Mkr)

Tabellen visar nettot av känsligheten i tillgångar och skulder, före skatt.
Effekt på resultat
före skatt
Antagande

2021-12-31 2020-12-31

Ränterisk netto1)

100 baspunkter högre marknadsräntor

2 328

1 825

Ränterisk netto1)

100 baspunkter lägre marknadsräntor

–2 589

–2 037

Kreditspreadrisk2) 100 baspunkter ökad kreditspread
Aktierisk3)

10% lägre aktiekurser

Fastighetsrisk4)

10% lägre marknadsvärde

Valutarisk5)

10% förstärkning av SEK mot alla
andra valutor

1)

2)
3)
4)
5)

–1 737

–1 935

–3 472

–2 842

–461

–323

–1 700

–1 145

Ränterisken beaktar prisrisken, inklusive upplupna räntor. Netto värdeförändringar placeringstillgångar inklusive upplupna räntor, minus förändring FTA. Placeringstillgångarna diskonteras
med en marknadsvärderad räntekurva och FTA diskonteras med utgångspunkt från en räntekurva definierad av EIOPA med ett antagande om en långsiktig ränta på 3,60 procent.
Beräkningen avseende kreditspreadrisk och ränterisk är baserad på genomlysta fondinnehav.
Baseras på aktier och andelar med justering för fastighetsaktier.
Baseras på marknadsvärde på innehav i direktägda fastighetsaktier.
Valutaexponeringen avser direktägda innehav noterade i respektive valuta samt indirekt
exponering via genomlysning av fonder.

Bolagets valutaexponering härrör från placeringstillgångar i annan valuta än
SEK. Risken för värdeförluster i placeringarna kan uppkomma genom att SEK
stärks mot andra valutor och begränsas genom användning av valutaderivat.
Tabellen nedan redovisar valutaexponering för de valutor där resultateffekten
av en 10 procentig förstärkning av SEK blir större än 10 Mkr och valutor som
normalt valutasäkras. I posten Övriga valutor ingår valutor, utom SEK, som
bolaget är exponerat för genom sina placeringstillgångar och där resultat
effekten av att SEK förstärks mot den enskilda valutan är mindre än 10 Mkr.
Den totala valutaexponeringen som andel av marknadsvärdet uppgick per
2021-12-31 till 14,4 (10,3) procent av totala placeringstillgångar.
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Tabell 3. Effekt på resultat per bokslutsdagen av att SEK förstärks med 10 procent
mot alla andra valutor
Effekt på resultat
före skatt, Mkr
Valuta1)

2021-12-31 2020-12-31

HKD

0

–13

DKK

–11

–10

GBP

–32

1

CHF

–45

–36

JPY

–51

–1

EUR

–378

–273

USD

–1 175

–774

Övriga valutor

Summa
1)

–8

–23

–1 700

–1 129

Avser valutaexponering i direktägda innehav noterade i respektive valuta samt indirekt exponering via genomlysning av fonder. Av bolagets totala valutaexponering härrör 15 procent
från förvaltningsportföljen Nya Världen, där negativt valutaresultat i stor utsträckning absorberas av villkorad återbäring.

Placeringstillgångarna är generellt väldiversifierade på ett sådant sätt att alltför stor riskackumulering undviks. Bolagets koncentrationsrisk i placeringstillgångarna bedöms vara liten.
Riskhantering
De riskreduceringstekniker som används vid förvaltningen av tillgångarna
är diversifiering och derivat. Investeringar sprids på flera tillgångsslag samt
segment inom tillgångsslagen vilket ger exponering för olika riskfaktorer som
reagerar på olika sätt på de finansiella marknadernas rörelser. Detta innebär
att portföljen i sin helhet är mindre känslig för marknadsrörelser än dess
beståndsdelar. Diversifieringseffekten modelleras med den interna modellen
(Solvens II-regelverket) och mäts regelbundet som en integrerad del av
dessa beräkningar.
Länsförsäkringar Liv styr sitt risktagande med beaktande av de försäkringstekniska åtagandenas känslighet för ändringar i räntenivå och med
medvetna val av i vilken utsträckning åtagandena matchas med tillgångar
med motsvarande egenskaper. I syfte att reducera ränterisk, främst för
skuldmatchning, använder förvaltningen främst räntederivat (futures och
forwards) samt ränteswappar. Med hjälp av dessa instrument kan man på ett
effektivt sätt minska räntekänsligheten utan att behöva sälja de underliggande
obligationerna och därmed behålla eventuella kuponger samt överavkastning
av kreditspread-exponering. Effekten av dessa derivatstrategier följs upp
kontinuerligt genom att mäta portföljens resulterande ränteduration och
räntekänslighet på daglig basis.
Vid behov av att tillfälligt reducera aktierisk använder förvaltningen aktieindexderivat. På så sätt kan bolaget undvika att sälja aktiefondsinnehav sam
tidigt som portföljen skyddas för stora prisfall på aktiemarknaderna. Effekten
av denna riskreduceringsstrategi mäts genom att aktieallokeringen (inklusive
derivat) stäms av löpande för att säkerställa önskad regional allokering.
Förvaltningen använder sig även av derivatinstrument för att begränsa
valutarisken i portföljen. Detta möjliggör en förhållning till de fastställda limiterna för valutaexponering utan att för den delen avstå från att investera i
önskvärda tillgångar som bär annan valutarisk än svenska kronan.
För att säkerställa långsiktig stabilitet görs ALM-analyser genom att simulera framtida kapitalbehov utifrån framskrivning av skuld- och tillgångssida
givet flera tänkbara scenarier.
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IBOR och referensräntereformen
Efter finanskrisen har interbankräntor (IBORs) varit i fokus från globala tillsynsmyndigheter och en internationell trend är att IBORs ersätts av eller
kompletteras med alternativa riskfria referensräntor för att få en mer välfungerande finansmarknad. Bolaget har för närvarande kontrakt som refererar till IBOR-räntor med EURIBOR, STIBOR och USD LIBOR som referensränta i kontrakt för räntebärande värdepapper med rörlig ränta och i ränte
derivat. Under 2022 kommer bland annat Storbritannien att övergå till den
nya metodiken för riskfri referensränta genom övergången från GBP LIBOR
till SONIA. För EURIBOR, STIBOR och USD LIBOR förväntas dock övergången bli senare.
Länsförsäkringar AB driver inom koncernen ett pågående projekt för att
utreda effekterna till följd av referensräntereformen. Länsförsäkringar följer
utvecklingen för den svenska och övriga valutors övergång till den nya metodiken, för att tidigt identifiera ändringsbehov i processer och system samt för
att hantera eventuella skatte- och redovisningskonsekvenser. Effekter på
räntebärande värdepapper med rörlig ränta eller i räntederivat i GBP diskonterade med den nya metodiken för riskfri referensränta bedöms bli mindre.
Övergången från STIBOR till den nya referensräntan SWESTR förväntas
dröja. Därmed är det för diskontering av försäkringsavsättningar mer aktuellt
med ändrad extrapolering av den riskfria räntan enligt EIOPAs förslag i
2020-översynen av regelverket.

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för förluster till följd av att motparter inte fullgör sina åtaganden och att eventuella säkerheter inte täcker fordran. Motpartsrisken härrör från motparter för finansiella derivat, bankkontomedel och
bolånefonder samt motparter inom återförsäkring.
Riskexponering
Exponeringen för motpartsrisk uppstår främst genom användning av finansiella derivat och saldon på bankkonton. Derivat köps för att skydda balansräkningen mot till exempel ränterisk, aktierisk och valutarisk och innebär att
motparten, genom derivatkontraktet, åtar sig att kompensera för negativa
resultat till följd av förändringar av exempelvis marknadsräntor, aktiepriser
eller valutakurser. Vid marknadsförändringar kan det därmed uppstå en fordran på motparten.
Länsförsäkringar Liv är även exponerat för motpartsrisk från återförsäkringsgivare. Bolaget tecknar återförsäkring för att inte åta sig större egen
ansvarighet än vad som följer av försäkringstekniska riktlinjer och återförsäkringspolicy. Större delen av återförsäkringsskyddet upphörde vid utgången
av 2019, bortsett från ett i LFAB gemensamt katastrofåterförsäkringsskydd,
med försumbar motpartsrisk.
Riskhantering
Motpartsrisken reduceras primärt genom diversifiering och limiter för de
motparter som bolaget använder vid handel av finansiella derivat och bankkontomedel. Motpartsrisken som uppstår via motparter i finansiella derivat
hanteras dels genom limiter för derivatexponeringar per motpart, dels genom
att standardiserade säkerställandeavtal upprättas med samtliga motparter
avseende OTC-derivat. Avtalen reglerar fordringar i derivatkontrakten mellan
kontraktsparterna, bland annat hur stora fordringar som tillåts, hur dessa
regleras och med vilken frekvens. I praktiken innebär detta i flertalet fall att
hämtande och ställande av säkerheter sker dagligen. Storleken på tillåten
exponering beror på motpartens rating. Tabell 4 visar marknadsvärdet utan
hänsyn tagen till kreditförstärkningar och motsvarar tillgångarnas bokförda
värde på balansdagen.
I not Redovisningsprinciper i avsnittet om ”förväntade kreditförluster”
beskrivs metodiken för hur förväntade kreditförluster fastställs för finansiella
tillgångar.
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Tabell 4. Länsförsäkringar Livs exponering per kreditkvalitetsnivå
Marknadsvärde, Mkr
2021-12-31 2020-12-31
Kassa och bank samt likvida medel klassificerade
som övriga fordringar
A

3 262

4 800

Summa

3 262

4 800

3 558

4 860

49 489

50 954

5 920

5 426

Obligationer och andra räntebärande värdepapper1)
AAA – svenska staten
AAA – andra statspapper än svenska
AAA – övriga
AA
A
BBB

2 547

–

–

23

285
2 880

BB el lägre

3 632

Rating saknas

12 170

8 412

Summa

74 792

75 364

Derivat2)
AA

–

–

A

–

–52

BBB

–

81

BB

56

–

Summa

56

29

78 110

80 193

Totalt
1)

2)

Marknadsvärde inklusive upplupen ränta för direktägda innehav vilket även inkluderar
genomlysta räntefonder. Innehav i bolagets handelslager redovisas inte i tabellen.
Endast exponeringar från fordran som innebär motpartsrisk inkluderas.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att egna betalningsåtaganden inte kan full
göras på grund av brist på likvida medel. Likviditetsrisken kan vara av strukturell karaktär till följd av likviditetsstrukturen på balans- och resultaträkningen
samt kassaflöden. I denna risk ingår risken för att tillgångars kassaflöden inte
är tillräckliga för att möta de kassaflöden som försäkringsåtaganden ger upphov till över tiden. Likviditetsrisken kan också uppkomma till följd av att likvida
medel inte kan omsättas eller endast kan avyttras till kraftigt underpris.
Riskexponering
Affärsverksamheten i Länsförsäkringar Liv bygger på att premier betalas i
förväg och att de ska förvaltas till dess att en försäkringsersättning ska utbetalas. Brist på likviditet skulle kunna leda till att bolaget inte kan fullgöra sina
åtaganden gentemot kunderna. Likviditetsrisken är nära kopplad till de placeringstillgångar som finns i bolagets investeringsportföljer och mäts och följs
upp genom daglig prognostisering av likviditetsbehovet med hänsyn till både
in- och utflöden, inklusive likviditetsbehov för ingångna derivatavtal.
Riskhantering
Hantering av likviditetsrisk regleras i Länsförsäkringar Livs placeringsriktlinjer.
Bolagets likviditetsbehov prognostiseras även på medellång sikt, upp till 5 år,
med utgångspunkt i aktuariella kassaflödesprognoser årligen inom ramen för
bolagets ERSA. Enligt bolagets placeringsriktlinjer ska placeringstillgångarna
placeras så att behovet av likviditet beaktas för att kunna uppfylla bolagets
åtaganden. För att säkerställa god kortsiktig betalningsberedskap hålls en
likviditetsreserv som tar hänsyn till behovet av kassa och överskottslikviditet
utifrån upprättade likviditetsprognoser för betalning av värdepappersaffärer,
försäkringsersättningar samt övrigt förekommande in- och utbetalningar
såsom premier och driftskostnader.
Tillgångarna delas in i fördefinierade likviditetsklasser varav likviditets
reserven endast får utgöras av tillgångar i den högsta likviditetsklassen. För
livförsäkringsbolag finns också tydliga regler för hur tillgångarna ska vara
förvarade för att säkerställa att de är tillgängliga för bolaget och därmed kan
realiseras vid behov.

Finansiella rapporter

35

Tabell 5. Diskonterat nettokassautflöde avseende försäkringstekniska avsättningar
Andel av
kassaflödet, %
Duration, år

2021

0–5

32,2

2020
30,7

5–10

26,0

26,0

10–15

18,5

19,2

15–20

10,8

11,1

20–30

9,3

9,5

30–

3,3

3,4

Tabell 6. Löptidsanalys för räntebärande finansiella tillgångar och skulder samt försäkringstekniska åtaganden

Tabellen visar kassaflöden under respektive period, baserat på de återstående kontraktuella förfallotiderna.
2021
Mkr

2020

<3 mån

3 mån–
1 år

1–5 år

5–10 år

> 10 år

Totalt

<3 mån

3 mån–
1 år

1–5 år

5–10 år

> 10 år

Totalt

–

39

2 429

286

–

2 754
65 799

Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av
koncernföretag och lån till koncernföretag

–

31

2 100

361

–

2 492

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

138

1 862

40 852

13 576

6 884

63 312

143

2 722

30 493

18 662

13 779

Övriga fordringar

372

–

–

–

–

372

1 135

–

–

–

–

1 135

Summa tillgångar

510

1 893

42 952

13 937

6 884

66 176

1 278

2 761

32 922

18 948

13 779

69 688

Skulder
1 321

4 054

19 622

20 242

32 498

77 737

1 275

3 955

20 243

21 575

35 901

82 949

Övriga skulder

494

–

–

–

–

494

3 360

–

–

–

–

3 360

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

178

–

–

–

–

178

183

–

–

–

–

183

1 993

4 054

19 622

20 242

32 498

78 409

4 818

3 955

20 243

21 575

35 901

86 492

Försäkringstekniska avsättningar1)

Summa skulder
Derivat, in- och utflöden, netto

–274

–

–

–

–

–274

963

310

524

374

79

2 250

Summa derivat

–274

–

–

–

–

–274

963

310

524

374

79

2 250

1)

Försäkringstekniska avsättningar redovisas brutto, före avgiven återförsäkring.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga
eller fallerade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system och externa
händelser inbegripet legala risker och compliancerisker.

Riskexponering
Operativa risker utgör en central del av LFAB-koncernens och bolagets riskprofil. Den dagliga verksamheten inrymmer olika processrisker och bolagets
produkter och tjänster kan vara förknippade med olika produktrisker. Säkerhetsrisker, som t.ex. externa brott och interna oegentligheter går inte att helt
undvika och i takt med ökad digitalisering har cyberrisker och IT-risker hamnat
alltmer i fokus. Förändrade och nya regelverk som påverkar försäkringsrörelsen är också av central betydelse för riskexponeringen.
Riskhantering
Arbetet med operativ risk baseras på en koncerngemensam metodik som
omfattar affärskritiska processer och nyckelkontroller likväl som inrapporterade incidenter, riskindikatorer och verksamhetens identifierade risker som
kan påverka det uppdrag bolaget har eller leda till att målen i affärsplanen inte
uppnås. Alla anställda ansvarar för en aktiv och effektiv hantering av operativa
risker inom respektive verksamhetsområde. Detta innebär att den dagliga
hanteringen av operativa risker främst sker där risken uppkommer. Minimering
av riskerna sker genom aktivt förebyggande arbete och med en medvetenhet
om operativa risker i varje beslutssituation.
I processen för hantering och kontroll av operativa risker ingår momenten
identifiering, mätning, övervakning, hantering och rapportering. Affärskritiska
processer och risker kopplade till dessa har kartlagts och dokumenterats.
Kontroller av processrisker genomförs kvartalsvis och rapporteras till bolagets styrelse. Analyser av operativ risk genomförs minst årligen, såväl ur ett
bakåtblickande som ur ett framåtblickande perspektiv. Operativa risker identifieras, potentiella konsekvenser värderas och sannolikheter att risker inträffar
bedöms. För väsentliga och betydande risker utarbetas handlingsplaner vilka
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följs upp minst kvartalsvis på ledningsnivå. Fördjupade analyser görs även vid
allvarliga incidenter, större förändringar i omvärlden eller vid indikationer om
förhöjd risknivå. Hanteringen inkluderar även risker i verksamhet som läggs
ut hos intern eller extern part. Detta innebär att information regelbundet
inhämtas om risker och incidenter i den utlagda verksamheten.
LFAB-koncernen har ett gemensamt ramverk för hur risker ska identifieras,
värderas och dokumenteras i beslutsprocessen för beslut som kan förväntas
få en väsentlig påverkan på lönsamhet, riskprofil, organisation eller varumärke.
Syftet är att uppnå ett effektivt beslutsfattande i genomförande av bolagets
planer och strategier genom en proaktiv och ändamålsenlig hantering av risker.
Därigenom kan uppsatta mål nås med en större grad av säkerhet samt säkerställa att gällande lagar och regler efterlevs samt att kundnytta uppnås.
Vidare tillämpas en särskild process vid godkännande av nya placeringstillgångar som syftar till att belysa och omhänderta potentiella risker inför
investering i ett nytt tillgångsslag, instrumenttyp eller fond.
Bolagets kontinuitetshantering handlar om att säkerställa organisationens förmåga att hantera den kritiska verksamheten på en acceptabel nivå,
oavsett vilka störningar som inträffar med målsättningen att skydda kunder,
förtroende och varumärke. Genom att upprätta kontinuitetsplaner och
rutiner skapas förberedelse och förmåga att hantera incidenter före, under
och efter det att ett avbrott eller en kris inträffat. Det övergripande målet
för säkerhetsarbetet är att skydda organisationens tillgångar mot alla typer
av hot, interna eller externa, avsiktliga eller oavsiktliga. Säkerhetsarbetet
bedrivs enligt ISO-standarderna för informationssäkerhet och kontinuitetshantering.
Länsförsäkringar Liv kan från tid till annan lägga ut delar av verksamheten
till uppdragstagare utanför bolaget i syfte att exempelvis effektivisera verksamheten. För att identifiera de risker som utläggningen innebär, samt för att
behålla god kontroll, har bolaget rutiner och riktlinjer för utläggning. De uppmärksammar till exempel beställarkompetens, lämplighetsprövning, konsekvensanalys och hemtagningsplaner.
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Övriga materiella risker
Utöver ovan nämnda risker är Länsförsäkringar Liv även exponerat mot
affärsrisker, emerging risks, klimatrisker och koncentrationsrisker.
• Med affärsrisk avses risken för vikande intjäning, ökade kostnader eller
minskat förtroende från kunder eller övriga intressenter. I affärsrisk ingår
även Conduct risk, d.v.s risken för otillbörligt uppförande.
• Med emerging risks avses nya eller förändrade företeelser, situationer eller
trender som kan komma att väsentligen påverka bolagets finansiella situation, marknadsposition eller varumärke i negativ riktning inom bolagets
affärsplaneringshorisont.
• Med klimatrisk avses de risker som klimatförändringens konsekvenser kan
medföra på bolagets affärsverksamhet. Klimatrisker kan materialiseras
antingen genom fysiska risker, såsom fler inslag av extremväder och gradvis höjda havsnivåer, eller genom omställningsrisker, såsom regulatoriska,
politiska och marknadsmässiga förändringar relaterade till övergången mot
ett koldioxidsnålt samhälle.
• Med koncentrationsrisk avses risken att en enskild exponering, homogen
grupp av exponeringar eller en specifik marknadshändelse leder till förluster
i större utsträckning än om verksamheten vore väldiversifierad. Koncentrationsrisk kan härröra från koncentrationer i såväl tillgångar och skulder som
från intäktskällor och leverantörer, inbegripet leverantörer av utkontrakterade tjänster.
Riskexponering
Bolagets exponering för affärsrisker följer av beslutade affärsstrategier där
affärsplaneringsprocessen och återkoppling från affärsriskanalyser utgör ett
viktigt instrument för att hantera utmaningar kopplade till strategier och mål.
Genom den starka varumärkeskoppling som finns mellan bolagen i koncernen
kan minskat förtroende för något av bolagen medföra en ryktesrisk som skadar varumärket och därmed Länsförsäkringar Liv. Ryktes- och varumärkesrisker som skulle kunna få en spridningseffekt inom koncernen är till exempel
omfattande eller utdragna IT-avbrott.
Klimatrisk utgör en direkt finansiell risk i form av möjlig påverkan på försäkringsaffären, kreditgivning och investeringar för Länsförsäkringar AB-
koncernen. Sannolikt påverkas dessa affärer simultant vilket gör risken både
komplex och betydande. Länsförsäkringar AB-koncernen identifierar klimat
risker i affären både i form av fysiska risker och omställningsrisker. Ett exempel på omställningsrisk är så kallade strandade tillgångar, att finansiella värden
riskerar att bli värdelösa om de inte kan kommersialiseras till följd av exempelvis förändrade marknader, kundpreferenser eller regulatoriska krav. Ett annat
är att varumärket riskerar skadas om det förknippas med produkter eller
tjänster med negativ klimatpåverkan. Bland exemplen på fysiska klimatrisker
kan nämnas allvarliga extrema väderhändelser som kan innebära ökade
skadekostnader.
Till följd av ändrade omvärldsförutsättningar eller interna omständigheter
kan nya risker, emerging risks, uppstå över tid. Det kan antingen vara en helt ny
företeelse som utgör en ny risk eller en risk som ändrar karaktär och därför bör
hanteras på ett nytt sätt men det kan även vara en risk som tidigare bedömts
vara immateriell som utvecklas till att bli materiell. Exempel kan vara upp
komsten av nya ekonomier, teknologisk utveckling och samhällspolitiska förändringar etc.
Länsförsäkringar Liv bedöms inte ha några väsentliga koncentrationer
inom vare sig tillgångar, skulder eller intäktskällor. Se även avsnitt om marknadsrisk och försäkringsrisk.

Länsförsäkringar AB-koncernen har en klimatsmart vision som innebär att
Länsförsäkringar AB-koncernen ska arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan
och klimatriskerna i hela verksamheten samt verka för klimatanpassning för
att minska skadebiverkningarna av ett förändrat klimat. Länsförsäkringar AB-
koncernens investeringar i institutionella investeringsportföljer och eget förvaltade fonder ska senast år 2030 vara i linje med Parisavtalet, d.v.s. att
begränsa klimatförändringen till 1,5°C.
Länsförsäkringar AB-koncernen står bakom Task Force on Climate-related
Financial Disclosures (TCFD), vilka är rekommendationer för rapportering av
klimatrelaterade risker och möjligheter som på sikt förväntas utvecklas till en
standard för klimatrapportering. Koncernen rapporterar enligt TCFDs
rekommendationer sedan 2019.
Emerging risks identifieras och hanteras i det löpande riskhanterings
arbetet och i bolagets årliga ERSA. Riskens materialitet får avgöra om risken
ska åtgärdas och riskens natur får avgöra lämpligt tillvägagångssätt.

Kapitalhantering
Länsförsäkringar Liv är ett livförsäkringsaktiebolag med vinstutdelningsförbud
som bedrivs enligt ömsesidiga principer. Länsförsäkringar Liv är ett dotter
bolag till Länsförsäkringar AB, men konsolideras inte in i Länsförsäkringar AB-
koncernen. Resultatet i bolaget delas inte ut till ägaren utan stannar i bolaget
och tillfaller Länsförsäkringar Livs försäkringstagare.

Kapitalplaneringsprocess
Till skillnad från de vinstdrivande dotterbolagen i koncernen, som ska bidra till
värdetillväxt och utdelning till ägarna av Länsförsäkringar AB, styrs kapitalet
i Länsförsäkringar Liv enbart för att trygga åtagandena mot kunderna och
ge kunderna en så bra avkastning på placeringstillgångarna som möjligt. För
Länsförsäkringar Liv är det även, med tanke på företagsformen, av största
vikt att bibehålla ett tillräckligt kapital. Möjligheten till kapitalanskaffning via
direkta kapitaltillskott får med tanke på vinstutdelningsförbudet ses som
begränsad. Ett kapitalmål beslutas årligen, i samband med ERSA, av styrelsen
vilket uttrycks som ett mål för kapitalkvoten beräknad enligt Solvens II.
Styrelsen beslutar också en lägsta gräns för kapitalisering.
Syftet med ERSA är att säkerställa att kapitalbasen är tillräcklig för att
bära de risker som följer av realiserandet av affärsplanen. Analysen tar sin
utgångspunkt i arbetet med affärsplanen och det så kallade basscenariot, men
inkluderar även ett krävande negativt scenario och stresstester. Analysen ska
genomföras på ett sådant sätt att styrelse och ledning får en ökad gemensam
förståelse för frågor om kapitalstruktur, kapitalbehov och beredskap för att
reducera risker.
Länsförsäkringar Livs kapitalkvot mäts i enlighet med Solvens II och
överstiger med god marginal det lagstadgade kravet. Kapitalkvoten uppgick
till 219 (195) procent.
Kapitalbasen ökade under rapportperioden med 10 756 Mkr till 39 234 Mkr.
Tabell 7. Kapitalsituation enligt Solvens II
Mkr

2021-12-31 2020-12-31

Kapitalbas

39 234

28 478

Kapitalkrav

17 919

14 639

Kapitalkvot

219%

195%

Riskhantering
Affärsrisker hanteras på styrelse- och ledningsnivå genom analyser och
beslut inför strategiska vägval om inriktning av verksamheten. Affärsrisk
analyser genomförs i den årliga affärsplaneringsprocessen men kan även
ske däremellan om behov uppstår på grund av omvärldsförändringar eller i
samband med affärsbeslut. De specifika affärsrisker som vid var tid bedöms
som viktigast följs löpande upp på ledningsnivå.
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Not 3

Premieinkomst

Not 4
2021

2020

Premieinkomsten brutto före avgiven återförsäkring
fördelar sig enligt följande i livförsäkringsrörelsen
Direkt livförsäkring1)
Direkt sjukkapital- och olycksfallsförsäkring2)
Summa

1 062

1 127

61

65

1 123

1 192

Premier för individuell livförsäkring

1 062

1 127

Summa

1 062

1 127

Periodiska premier

1 046

1 113

16

14

1 062

1 127

Premier för ej återbäringsberättigade avtal

535

560

Premier för återbäringsberättigade avtal

527

567

1 062

1 127

Summa

Summa
1)
2)

varav 3 (330) mkr är premieinkomst i form av tilldelad återbäring
varav 0 (18) mkr är premieinkomst i form av tilldelad återbäring

Samtliga premier avser försäkring i Sverige.

2021

2020

Utdelningar

Premieinkomst brutto för direkt livförsäkring
fördelar sig på följande kategorier

Engångspremier

Kapitalavkastning, netto

Erhållna utdelningar aktier och andelar

208

198

Summa utdelningar

208

198

870

1 061

Ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande värdepapper1)
Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag

10

15

Derivat

15

371

Övriga ränteintäkter2)

–4

68

Summa ränteintäkter

891

1 515

Realiserat resultat, netto
Aktier och andelar
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag
Derivat
Övriga placeringar

3 246

907

69

1 009

9

14

932

2 816

0

6

4 256

4 752

Aktier och andelar

8 364

1 014

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

–1 455

168

Summa realiserat resultat, netto
Orealiserat resultat, netto

Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag

–42

23

Derivat

–903

–1 519

Summa orealiserat resultat, netto

5 964

–314

–134

–1 628

Valutakursresultat, netto
Räntekostnader
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivat
Övriga räntekostnader

0

0

–64

–246

0

–1

Summa räntekostnader

–64

–247

Kapitalförvaltningskostnader

–90

–99

Övriga finansiella kostnader

–89

–78

10 942

4 099

11 039

4 203

–7

–5

Summa kapitalavkastning, netto
Kapitalavkastning uppdelat per värderingskategori
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde
via resultatet
Finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Poster som ej fördelas på kategori
Övriga poster
Summa
1)
2)

38
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–90

–99

10 942

4 099

Varav negativ ränta i på räntebärande värdepapper om 3,8 (7,8) Mkr.
Varav negativ ränta i på kassa och bank om 4,8 (14,4) Mkr.
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Utbetalda försäkringsersättningar före avgiven återförsäkring

Ersättningar
Annullationer, återköp och utflytt
Skaderegleringskostnader
Summa

Not 6

2021

2020

–4 707

–4 534

–541

–403

–12

–8

–5 260

–4 945

Driftskostnader
2021

2020

–72

–78

Funktionsindelade driftskostnader
i livförsäkringsrörelsen
Anskaffning
Förändring i posten förutbetalda anskaffningskostnader
Administrationskostnader
Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring
Summa

–

–51

–298

–309

–

–

–370

–438

varav inköp från Länsförsäkringar AB-koncernen

–270

–262

Totala beloppet för provisioner för direkt försäkring

–72

–77

Summan av posterna anskaffning och förändring i posten förutbetalda anskaffningskostnader utgör posten anskaffning nedan. Summan av posterna administrations
kostnader och provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring utgör posten
administration nedan.

De totala kostnaderna består av följande delar
Anskaffning

2021

2020

–72

–128

Skadereglering

–12

–8

–298

–309

–90

–99

–472

–544

Summa

Kostnaderna för anskaffning och administration redovisas i resultaträkningen under
driftskostnader, kostnaderna för skadereglering redovisas under försäkringsersättningar
i not 5 Utbetalda försäkringsersättningar och kostnaderna för kapitalförvaltningen redovisas i not 4 Kapitalavkastning, kostnader under kapitalförvaltningskostnader.
Leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Hyreskostnaderna redovisas
linjärt över leasingperioden inom Driftskostnader

De totala kostnaderna fördelar sig enligt nedan
Personalkostnader m.m.
Lokalkostnader m.m.

2021

2020

KPMG AB
Revisionsuppdrag

2

2

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

1

–

Skatterådgivning

–

–

Summa

3

2

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det
ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.

Not 8

Anställda, personalkostnader och
ledande befattningshavares ersättningar

Medelantal anställda

2021

2020

Män

42

29

Kvinnor

28

23

Totalt antal anställda

70

52

Löner och ersättningar

65

49

Sociala kostnader

53

37

Sverige

varav pensionskostnader
Summa

2021

2020

–145

–109
–8

–

–51

Övrigt

–318

–376

Summa

–472

–544

27

17

118

86

16

14

Styrelse och ledande befattningshavare
Löner och ersättningar
varav fast lön till vd och vice vd

6

5

varav fast lön till andra ledande befattningshavare

7

6

10

9

Sociala kostnader
varav pensionskostnader
Summa

4

4

26

23

81

63

Totalt löner och andra ersättningar samt sociala
kostnader
Löner och ersättningar
varav rörlig ersättning

–9

Avskrivningar m.m.

Arvoden och kostnadsersättningar till revisorer

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,
övriga medarbetare

Administration
Kapitalförvaltning

Not 7

Sociala kostnader
varav pensionskostnader
Summa

–

–

63

46

31

21

144

109

Ersättningar till styrelsen
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut.
Arbetstagarrepresentanter och styrelseledamöter inom Länsförsäkringar AB-koncernen
erhåller inte styrelsearvode.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare består av
grundlön och övriga förmåner. Pensionsförmåner samt övriga förmåner för verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare ingår som en del av den totala ersättningen. Med andra ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med
verkställande direktören utgör företagsledningen.
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Not 8 Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar, forts.
Pensionskostnad
i förhållande till
pensionsgrundande lön %

Ersättningar till ledande befattningshavare
Grundlön/
styrelsearvode

Övriga
ersättningar

Pensions
kostnad

Summa

Jakob Carlsson, verkställande direktör

2,9

0,1

1,1

4,1

35

Göran Laurén, vice verkställande direktör

3,5

0,0

1,2

4,7

35

0,6

2021, Mkr

Sten Dunér, styrelsens ordförande

0,6

–

–

Anna Söderblom, styrelsens vice ordförande

0,3

–

–

0,3

Eric Grimlund, styrelseledamot

0,3

–

–

0,3

Olof Wogén, styrelseledamot

0,3

–

–

0,3

Marie-Louise Zetterström, styrelseledamot

0,3

–

–

0,3

Lars Holmgren, styrelseledamot

0,2

–

–

0,2

Lena Lilja, styrelseledamot

0,2

–

–

0,2

Anders Grånäs, styrelseledamot

0,3

–

–

0,3

Andra ledande befattningshavare (4 personer)

6,5

0,0

2,0

8,5

15,4

0,1

4,3

19,8

Totalt 2021

Avgiftsbestämd

44

Pensionskostnad
i förhållande till
pensionsgrundande lön %

Ersättningar till ledande befattningshavare
Grundlön/
styrelsearvode

Övriga
ersättningar

Pensions
kostnad

Summa

Jakob Carlsson, verkställande direktör

2,5

0,1

0,9

3,5

35

Göran Laurén, vice verkställande direktör fr.o.m. 1 maj

2,3

–

0,8

3,1

35

2020, Mkr

Sten Dunér, styrelsens ordförande

0,6

–

–

0,6

Anna Söderblom, styrelsens vice ordförande

0,4

–

–

0,4

Eric Grimlund, styrelseledamot

0,3

–

–

0,3

Olof Wogén, styrelseledamot

0,3

–

–

0,3
0,3

Marie-Louise Zetterström, styrelseledamot

0,3

–

–

Lars Holmgren, styrelseledamot

0,2

–

–

0,2

Lena Lilja, styrelseledamot

0,2

–

–

0,2

Anders Grånäs, styrelseledamot

0,3

–

–

0,3

Andra ledande befattningshavare (4 personer)

6,3

0,0

2,1

8,4

13,7

0,1

3,8

17,6

Totalt 2020

Avgiftsbestämd
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Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat.

Pensioner

Ersättningsutskottets sammanställning och mandat

Pensionsåldern för verkställande direktören och vice verkställande direktören är 65 år.
Pensionen är avgiftsbestämd, pensionspremien ska uppgå till 35 procent av månads
lönen.
För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år. Villkoren följer pensionsavtal mellan FAO och Forena/Sacoförbunden.
Utöver det betalas för var och en en extra pensionspremie motsvarande ett prisbasbelopp per år.

Ersättningsutskottets sammansättning och uppgifter regleras i styrelsens arbetsordning. Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande samt två styrelseledamöter.

Avgångsvederlag
För verkställande direktören och vice verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader.
I händelse av uppsägning från bolagets sida utgår utöver uppsägningstiden ett
avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner till verkställande direktören och arton
månadslöner till vice verkställande direktören.
För andra ledande befattningshavare följer uppsägningstiden gällande kollektivavtal
mellan FAO och Forena/Sacoförbunden.

Berednings- och beslutsprocess som tillämpas ifråga om
ersättningar till företagsledningen
Ersättningspolicy för Länsförsäkringar AB-koncernen reglerar berednings- och beslutsprocessen gällande ersättningar till företagsledningen.
Ersättningsutskottet bereder väsentliga ersättningsbeslut samt bereder beslut om
åtgärder för att följa upp tillämpningen av Ersättningspolicyn. Styrelsen fattar beslut om
ersättning och övriga anställningsvillkor för verkställande ledningen och för anställda
med övergripande ansvar för någon av bolagets kontrollfunktioner.
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Principer för ersättning till företagsledningen
Ledande befattningshavare i Länsförsäkringar AB-koncernen ska ha marknadsmässiga
anställningsvillkor. De totala ersättningarna ska vara i nivå med branschen. Utformning
av och nivå på ersättningar ska harmonisera med bolagets värderingar, det vill säga vara
rimliga, präglad av måttfullhet och väl avvägda, bidra till en god etik och organisationskultur samt präglas av öppenhet och transparens.

Fast ersättning
Fast ersättning utgår enligt ovanstående generella princip.

Pension
Pensionslösningen ska följa villkoren i kollektivavtal mellan FAO och Forena/Saco
förbunden.

Övriga förmåner
Utöver ovanstående förmåner erbjuds tjänstebil, sjukvårdsförsäkring samt övriga
förmåner som erbjuds samtliga anställda.

Antal kvinnor bland ledande befattningshavare %

2021-12-31

2020-12-31

Styrelseledamöter

55

45

Andra ledande befattningshavare

17

17
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Skatt
2021

2021

2020

2020

Avstämning av effektiv skattesats

Aktuell skattekostnad
Avkastningsskatt på pensionsmedel

–94

–1

–1

Avgår resultat i avkastningsbeskattad verksamhet

0

3

Summa resultat i inkomstbeskattad verksamhet

–89

–92

Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Totalt redovisad skattekostnad

Resultat före skatt

–88

Inkomstskatt

Tillämpade skattesatser:

11 780

1 678

–11 782

–1 676

Skatt enligt gällande skattesats

–2

2

0

0

Skatt ej avdragsgilla kostnader

0

1

Skatt ej skattepliktiga inkomster

0

–3
–2

Genomsnittlig statslåneränta vid beskattning,
pensionsförsäkring

0,50%

0,50%

Skatt hänförlig till tidigare perioder

0

Statslåneränta vid beskattning, kapitalförsäkring

1,25%

1,25%

Skatt hänförlig till bokslutsdispositioner

–1

3

Skattesats vid beräkning av inkomstskatt

20,6%

21,4%

Summa skatt på årets resultat

–1

–1

49,5%

69,1%

Effektiv skattesats, procent

Not 10

Aktier och andelar i koncernföretag

Företagets namn

Organisations-
nummer

Säte

Antal aktier/
andelar

Kapitalandel, %

Eget kapital
2021

Resultat
2021

Bokfört
värde

Verkligt
värde

556660-1257

Stockholm

1 000

100%

0

0

0

0

Totalt 31 december 2021

Länsförsäkringar Komplement AB

0

0

0

0

Totalt 31 december 2020

0

0

0

0

Samtliga aktier och andelar är onoterade.
Anskaffningsvärde

2021-12-31

2020-12-31

134

164

Likvidation Fastighets KB Automobilpalatset

–

–30

Resultatandel i kommanditbolag

–

0

134

134

Ingående balans

Utgående balans
Ackumulerade värdeförändringar
Ingående balans

–134

–134

Utgående balans

–134

–134

Summa bokfört värde

0

0

Verkligt värde

0

0

Not 12

Not 11

Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag
och lån till koncernföretag
2021-12-31

2020-12-31

Noterade obligationer emitterade
av Länsförsäkringar Hypotek

2 437

2 742

Summa verkligt värde

2 437

2 742

Upplupet anskaffningsvärde

2 436

2 697

Aktier och andelar i intressebolag1)
Organisations-
nummer

Säte

Antal aktier/
andelar

Kapitalandel, %

FAB S-Holt i Kista

556678-4715

Lansa Fastigheter AB

559067-0260

Stockholm

499

49,9

1

0

0

0

Göteborg

74 284

30,1

3 648

409

454

599

Totalt 31 december 2021

3 649

409

454

600

Totalt 31 december 2020

2 037

99

111

147

Företagets namn

Eget kapital
2021

Resultat
2021

Bokfört
värde

Verkligt
värde

Samtliga aktier och andelar är onoterade.
Bedömning har gjorts att innehaven i intressebolagen inte är av väsentlig betydelse för moderbolaget.
Anskaffningsvärde

2021-12-31

Ingående balans

2020-12-31

111

4

Nyemission Lansa Fastigheter AB

343

107

Utgående balans

454

111

1)

Från och med 30 juni 2020 värderas aktier i intressebolag till verkligt värde.
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Aktier och andelar

Not 15
2021-12-31

2020-12-31

Noterade aktier och andelar

30 311

25 062

Onoterade aktier och andelar

9 020

6 593

Summa verkligt värde

39 331

31 655

Anskaffningsvärde

21 622

22 421

Totalt bokfört värde

39 331

31 655

Avgår tillgångar för villkorad återbäring

–3 995

–3 023

Totalt

35 336

28 632

Derivat
Bokförda värden
2021-12-31

Nominellt belopp

2020-12-31

2021-12-31

2020-12-31

Derivatinstrument
med positiva värden eller
värde noll
Aktierelaterade

43

61

306

441

Ränterelaterade

14

2 138

9 010

18 300

Valutarelaterade

253

1 366

6 556

20 936

Summa

310

3 565

15 872

39 677

Derivatinstrument med
negativa värden

Not 14

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
2021-12-31

2020-12-31

Emittent
Svenska staten

Aktierelaterade

–

–

–

–

Ränterelaterade

1

1 109

1 141

1 693

Valutarelaterade

540

362

16 410

10 116

Summa

541

1 471

17 552

11 809

Totalt bokfört värde för
derivatinstrument med
positiva värden

310

3 565

3 558

4 860

Svenska bostadsinstitut

18 409

21 435

Övriga svenska emittenter

23 847

20 249

5 474

5 782

Övriga utländska emittenter

21 068

20 270

Avgår tillgångar för
villkorad återbäring

Summa verkligt värde

72 356

72 596

Totalt

Upplupet anskaffningsvärde

68 405

67 024

63 625

67 363

Utländska stater

–3

–75

307

3 490

Marknadsstatus
Noterade värdepapper
Onoterade värdepapper

8 731

5 233

72 356

72 596

Summa överstigande belopp

4 435

6 410

Summa understigande belopp

–280

–62

72 356

72 596

Avgår tillgångar för villkorad återbäring

–1 484

–1 088

Totalt

70 871

71 508

Summa
Bokförda värden jämfört med nominellt belopp

Totalt bokfört värde

Not 16

Upplysning om kvittning

Tabellen visar finansiella instrument som omfattas av ett rättsligt bindande ramavtal om nettning eller liknande avtal, tillsammans med relaterade säkerheter. Bolaget har ISDAoch CSA-avtal med samtliga derivatmotparter vilket innebär att samtliga exponeringar täcks av dessa typer av avtal. Avtalen ger parterna en rätt att kvitta skulder mot fordringar
i händelse av betalningsinställelse eller insolvens. Nettobeloppet utgörs av de belopp som i händelse av betalningsinställelse eller insolvens skulle erhållas om beloppet är en tillgång,
eller betalas, om beloppet är en skuld.
Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller lyder under nettningsavtal
Relaterade belopp som inte kvittas
i balansräkningen
Bruttobelopp

Kvittade
i balansräkningen

Nettobelopp
i balansräkningen

310

–

310

–254

Derivat

–541

–

–541

Totalt

–231

–

–231

2021-12-31

Ramavtal
Säkerheter
om nettning Erhållna (–) / Ställda (+)

Nettobelopp

Tillgångar
Derivat

269

324

254

–

–286

0

269

38

Ramavtal
Säkerheter
om nettning Erhållna (–) / Ställda (+)

Nettobelopp

Skulder

Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller lyder under nettningsavtal
Relaterade belopp som inte kvittas
i balansräkningen
Bruttobelopp

Kvittade
i balansräkningen

Nettobelopp
i balansräkningen

3 565

–

3 565

–443

Derivat

–1 471

–

–1 471

443

1 096

69

Totalt

2 094

–

2 094

0

–2 006

88

2020-12-31
Tillgångar
Derivat

–3 102

19

Skulder

42
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Tillgångar och avsättningar för villkorad återbäring
2021-12-31

Not 19

Aktiekapital

2020-12-31

Tillgångar för villkorad återbäring

2021-12-31

2020-12-31

Antal emitterade och betalda aktier

8 000

8 000

Ingående balans

4 512

4 871

Kvotvärde per aktie, kronor

1 000

1 000

Värdeförändring

1 364

–359

Antal utestående aktier

8 000

8 000

Villkorsändring
Utgående balans

–394

–

5 482

4 512

2021-12-31

2020-12-31
4 871

Bolaget kan enligt gällande bolagsordning inte lämna någon utdelning. Förändringar i
eget kapital jämfört med föregående års balansräkning redovisas i rapport över förändringar i eget kapital.

Avsättningar för villkorad återbäring
Ingående balans

4 512

Värdeförändring

1 364

–359

Utgående balans

5 876

4 512

Förändring av avsättning redovisas i Resultaträkningen på raden Försäkringsteknisk
avsättning för livförsäkringar för vilka försäkringstagaren bär risk. Värdeförändringen
på tillgångssidan redovisas i Resultaträkningen och ingår i raderna Kapitalavkastning,
intäkter respektive kostnader samt Orealiserade vinster och Orealiserade förluster.
Länsförsäkringar Liv har genom villkorsändring ändrat sparförsäkringar med förvaltningsformen Försäkrad pension till Nya Trad-förvaltning. Efter att förvaltningsformen
ändras uppfylls inte längre kravet på att placeringstillgångarna ska klassificeras som tillgångar för villkorad återbäring, istället ska återbäringen redovisas fördelat på posterna
inom klassen placeringstillgångar. Redovisningen på skuldsidan ändras inte och där
redovisas återbäringen som villkorad återbäring. Detta innebär att tillgångar för villkorad
återbäring avviker beloppsmässigt från avsättning för villkorad återbäring.

Not 20

Livförsäkringsavsättning

Ingående balans

2021-12-31

2020-12-31

Fordringar på Länsförsäkringar AB-koncernen

18

19

Säkerheter och ej likvidavräknade försäljningar
av placeringstillgångar

356

1 116

Summa

374

1 135

Vid beräkning av förlustreserv för finansiella fordringar använder företaget den förenklade
metoden som beskrivs närmare i not 1 Redovisningsprinciper. Reserveringen uppgår per
2021-12-31 till 0 Mkr (0 Mkr).

Not 21

78 419

499

567

Utbetalningar

–4 859

–4 544

Beräknade kostnadsuttag1)

–324

–353

Kapitalavkastning tillförd livförsäkringsavsättning

–103

70

–1 400

3 123

Förändring i avsättning på grund av ändrat ränteantagande
Dödlighetsresultat

0

–53

Förändring p g a ändrade dödlighetsantaganden2)

0

–403

Skattekostnadsuttag livförsäkringsavsättning

–59

–60

Förändring p.g.a. grundändring till Nya Trad

–41

–14

Justering av LA (Riskmarginal)

288

58

–563

–33

70 215

76 777

Utgående balans

Övriga fordringar

2020-12-31

76 777

Inbetalningar

Andra förändringar3)

Not 18

2021-12-31

1)
2)
3)

Varav kostnadsuttag för kapitalförvaltning –80 (–99). Infördes under 2016.
Nya antaganden för dödlighet har införts 20201231.
Varav införande av antagande avseende option för att ändra starttidpunkt för
utbetalningar –478.

För livförsäkringsavsättningar och avsättning för sjukräntor med fast belopp används
den av EIOPA definierade diskonteringsräntekurvan. Den är framtagen för att motsvara
riskfria räntesatser för relevanta durationer och baseras på marknadsnoteringar för
svenska swapräntor. Därtill finns ett makroekonomiskt antagande om en långsiktig ränta
på 3,60 procent. För indexerade sjukräntor används en räntekurva för break-even inflation, beräknad som nominell ränta minus real ränta för statsobligationer.

Avsättning för oreglerade skador
Fastställda
skador

Icke Fastställda
skador

Avsättning för skadeliv
och sjukräntor

Totalt 2021-12-31

Totalt 2020-12-31

Ingående balans

61

168

1 431

1 660

1 728

Förändring

13

11

–36

–12

–68

Utgående balans

74

179

1 395

1 648

1 660

Not 22

Skulder avseende direkt försäkring

Skulder till försäkringstagare
Skulder till försäkringsmäklare
Summa

Not 23

2021-12-31

2020-12-31

114

127

7

14

121

141

2021-12-31

2020-12-31

488

254

–

3 102

Övriga skulder

Skulder till Länsförsäkringar AB-koncernen
Säkerheter och ej likvidavräknade köp
av placeringstillgångar
Övriga skulder

145

141

Summa

633

3 497
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Klassificering av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

2021-12-31

Värderade till
verkligt värde
via resultat
räkningen

Egetkapital
instrument

SkuldinstruFinansiella tillgångar värde- ment värderade
till verkligt
rade till upp
lupet anskaff- värde via övrigt
totalresultat
ningsvärde

Summa
redovisat
värde

Egetkapital
instrument

Verkligt värde

Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av
koncernföretag och lån till koncernföretag
Aktier och andelar
Aktier och andelar i intresseföretag
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2 437

–

–

–

–

2 437

2 437

35 327

–

–

–

9

35 336

35 336

600

–

–

–

–

600

600

70 871

–

–

–

–

70 871

70 871

307

–

–

–

–

307

307

5 482

–

–

–

–

5 482

5 482

Övriga fordringar

–

–

374

–

–

374

374

Kassa och bank

–

–

3 262

–

–

3 262

3 262

115 024

–

3 636

–

9

118 669

118 669

Derivat
Tillgångar för villkorad återbärning

Summa

Finansiella skulder
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Summa
redovisat värde

Verkligt värde

Skulder
Derivat

541

–

541

541

–

494

494

494

Övriga skulder

–

178

178

178

541

672

1 213

1 213

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

Det redovisade värdet på tillgångar klassificerade som Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde samt skulder klassificerade som Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde utgörs av en rimlig approximation av verkligt värde utifrån tillgångarnas och skuldernas anskaffningsvärden då dessa tillgångar och skulder har korta
löptider.
Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via övrigt totalresultat

Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

2020-12-31

Värderade till
verkligt värde
via resultat
räkningen

Egetkapital
instrument

SkuldinstruFinansiella tillgångar värde- ment värderade
till verkligt
rade till upp
lupet anskaff- värde via övrigt
totalresultat
ningsvärde

Summa
redovisat
värde

Egetkapital
instrument

Verkligt värde

Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av
koncernföretag och lån till koncernföretag
Aktier och andelar

2 742

–

–

–

–

2 742

2 742

28 624

–

–

–

8

28 632

28 632

147

–

–

–

–

147

147

71 508

–

–

–

–

71 508

71 508

Derivat

3 490

–

–

–

–

3 490

3 490

Tillgångar för villkorad återbärning

4 512

–

–

–

–

4 512

4 512

Övriga fordringar

–

–

1 135

–

–

1 1 35

1 135

Kassa och bank

–

–

4 800

–

–

4 800

4 800

111 023

–

5 935

–

8

116 966

116 966

Aktier och andelar i intresseföretag
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Summa

Finansiella skulder
värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

Finansiella skulder
värderade till upplupet
anskaffningsvärde

Summa
redovisat värde

Verkligt värde

Skulder
Derivat

1 471

–

1 471

1 471

–

3 360

3 360

3 360

Övriga skulder

–

183

183

183

1 471

3 543

5 014

5 014

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

Det verkliga värdet på tillgångar klassificerade som Lånefordringar och kundfordringar, samt skulder klassificerade som Andra finansiella skulder utgörs av en rimlig approximation av
verkligt värde utifrån tillgångarnas och skuldernas anskaffningsvärden då dessa tillgångar och skulder har korta löptider.
1)

Inklusive belopp som i balansräkningen redovisas som tillgångar för villkorad återbäring.
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Värderingsmetoder för verkligt värde

I tabellen framgår finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i rapport över finansiell ställning utifrån använda värderingsmetoder där:
Nivå 1 avser värden som fastställs från noterade kurser på en aktiv marknad.
Nivå 2 avser värden som fastställs genom beräknade värden på observerbara marknadsnoteringar.
Nivå 3 avser värden som bygger på egna antaganden och bedömningar.
2021-12-31

Nivå 3

Summa
redovisat värde

–

–

2 437

–

600

600

9

9 012

35 337

62 141

–

8 731

70 872

56

251

–

307

5 479

3

–

5 482

1

540

–

541

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa
redovisat värde

Nivå 1

Nivå 2

2 437
–

Aktier och andelar

26 316

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag och
lån till koncernföretag
Aktier och andelar i intresseföretag

Derivat
Tillgångar för villkorad återbäring
Skulder
Derivat

2020-12-31
Tillgångar
Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag och
lån till koncernföretag
Aktier och andelar
Aktier och andelar i intresseföretag
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivat
Tillgångar för villkorad återbäring

2 742

–

–

2 742

22 039

8

6 585

28 632

–

–

147

147

66 275

–

5 233

71 508

68

3 422

–

3 490

4 437

75

–

4 512

1

1 470

–

1 471

Skulder
Derivat
Det gjordes inte några väsentliga överföringar mellan nivå 1 och nivå 2 under 2021, och
inte heller under 2020. Under 2021 och under 2020 förekom inte några överföringar från
nivå 3.
Aktier och andelar i nivå 3 substansvärderas till eget kapital per aktie utifrån senaste
bolagsrapporter. För innehav med underliggande investeringar i fastigheter justeras
substansvärdet för oredovisade övervärden, enligt värdering från tredje part. Under år
2021 har det gjorts en ändring i värderingen för dessa innehav, framförallt avseende
antagande om den latenta skatten vid en eventuell avyttring av underliggande tillgång.
Effekten av denna ändring är ett ökat värde med 303,6 Mkr som även påverkar årets
resultat. Avlistade bolag på obestånd värderas till noll, om annan notering inte kan hittas.
Innehav i Private Equityfonder vilka klassificeras som aktier i nivå 3, värderas externt
av respektive fonds förvaltare. Värdering i respektive fond baseras på värdering av fondens
innehav i portföljbolag. Värderingen av de underliggande portföljbolagen baseras på systematisk jämförelse med marknadsnoterade jämförbara bolag eller till ett värde baserat på
en aktuell tredjeparts transaktion. I vissa fall är värderingarna baserade på diskonterade
kassaflöden eller metoder baserade på andra icke observerbara data. Värderingen görs i
enlighet med branschpraxis som till exempel International Private Equity and Venture
Capital Valuation. Guidelines som stöds av många branschorganisationer såsom till
exempel EVCA (European Venture Capital Association).

Förändring nivå 3
Öppningsbalans 2021-01-01

Obligationer och andra räntebärande värdepapper vilka ej är noterade på en aktiv marknad utgörs av räntebärande onoterade lån, dessa värderas genom användande av icke
observerbara marknadsdata och klassificeras i värderingsnivå 3. Värderingen göra av
externa förvaltare utifrån vedertagna värderingsmodeller vilka innebär att de underliggande innehav som utställaren av lånet innehar värderas utifrån relevanta observerbara
marknadspriser då sådana finns samt för innehav vilka marknadspriser ej finns att tillgå
till ett verkligt värde som motsvaras av anskaffningsvärdet justerat för eventuella nedskrivningar.
Aktier och andelar i intressebolag nivå 3 värderas till eget kapital per aktie utifrån
senaste bolagsrapport. Avlistade bolag på obestånd värderas till noll, om annan notering
inte kan hittas.
Vinster och förluster redovisas i resultaträkningen under Kapitalavkastning, intäkter
respektive kostnader. För upplysningar om fastställande av verkligt värde samt värderingstekniker och indata, se not 1 Redovisningsprinciper.

Aktier och andelar

Aktier och andelar
i intresseföretag

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

Totalt

6 585

147

5 233

11 966

538

343

3 583

4 464

Avyttringar

–608

–

–338

–946

Redovisat i årets resultat

1 889

110

–86

1 913

Utgående balans 2021-12-31

9 012

600

8 731

17 397

Öppningsbalans 2020-01-01

Förvärv

5 473

4

3 112

8 589

Förvärv

1 112

107

3 052

4 271

Avyttringar

–146

–

–767

–913

146

36

–163

19

6 585

147

5 233

11 966

Redovisat i årets resultat
Utgående balans 2020-12-31
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Återvinningstidpunkter
2021
Högst 1 år

2020
Längre än 1 år

Högst 1 år

Längre än 1 år

Tillgångar
Immateriella tillgångar

2

7

2

8

Aktier och andelar i koncernföretag

–

0

–

0

Räntebärande värdepapper emitterade av koncernföretag och lån till koncernföretag

–

2 437

–

2 742

Aktier och andelar i intresseföretag

–

600

–

147

Aktier och andelar

–

35 336

–

28 632
69 580

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

1 138

69 733

1 928

Derivat

307

–

3 490

–

Tillgångar för villkorad återbäring

250

5 232

186

4 326

Fodringar avseende återförsäkring
Övriga fordringar
Materiella tillgångar
Aktuell skattefordran
Likvida medel

–

–

0

–

374

–

1 135

–

–

2

0

2

83

–

77

–

3 262

–

4 800

–

Förutbetalda anskaffningskostnader

–

–

–

–

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

–

1

–

5 416

113 347

11 619

105 437
72 080

Summa
Skulder
Livförsäkringsavsättning

4 719

65 496

4 697

Avsättning för oreglerade skador

339

1 309

346

1 314

Villkorad återbäring

250

5 626

186

4 326

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

–

30

–

27

Övriga avsättningar

–

3

–

5

121

–

141

–

–

–

–

–

541

–

1 471

–
–

Skulder avseende direktförsäkring
Skulder avseende återförsäkring
Derivat
Övriga skulder

633

–

3 497

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

200

–

202

–

6 803

72 464

10 540

77 752

Summa

Not 27

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2021-12-31

2020-12-31

2 438

2 743

Ställda säkerheter
För försäkringstagarnas räkning registerförda tillgångar1
Räntebärande värdepapper emmitterade av
koncernföretag och lån till koncerföretag
Aktier och andelar i intresseföretag

599

147

Aktier och andelar

30 251

28 720

Obligationer och andra räntebärande papper

70 812

70 676

Derivat
Tillgångar för villkorad återbäring
Övriga fordringar
Kassa bank
Summa registerförda tillgångar
1)

10

–69

5 482

4 582

0

0

2 721

3 333

112 313

110 132

I en insolvenssituation följer förmånsrätt för försäkringstagaren i den omfattning som
anges i försäkringsrörelselagen. Tillgångarna i förmånsrättsregistret ska användas för att
täcka åtagandet till försäkringstagarna. I solvensbalansräkningen uppgick företagets försäkringstekniska avsättningar till 77 949 Mkr per 2021-12-31. Beloppen i tabellen avser tillgångar värderade till verkligt värde enligt försäkringsrörelselagen.

Övriga ställda säkerheter
Pantsatta bankmedel
Åtaganden
Låneåtagande
Återstående belopp att investera i placeringstillgångar

46

Finansiella rapporter

2021-12-31

2020-12-31

260

256

2021-12-31

2020-12-31

500

500

10 201

8 562
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Upplysningar om transaktioner med närstående med mera

Organisation

1) Servicetjänster från Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar Liv är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB som i sin tur ägs
av 23 kundägda länsförsäkringsbolag.
Inom länsförsäkringsgruppen bedrivs viss verksamhet gemensamt via utlagt uppdrag
och köpta tjänster, bland annat tjänster inom ekonomi, juridik, livadministration, kapitalförvaltning, säkerhet, personal, kommunikation samt drift, förvaltning och utveckling av
gemensamma IT-system. Det innebär att det förekommer ett stort antal löpande transaktioner och enstaka transaktioner av engångskaraktär mellan bolag inom länsförsäkringsgruppen.

Servicetjänster från Länsförsäkringar AB baseras i huvudsak på outsouricingavtal
rörande IT, service och utveckling. En närmare beskrivning av prissättning och organisation för dessa tjänster finns i ovanstående avsnitt om regler för interna transaktioner av
löpande karaktär. Länsförsäkringar Liv har per 1 januari 2021 tecknat avtal med Länsförsäkringar AB för köp av riskbedömning och skaderegleringstjänster. Dessa tjänster tillhandahölls tidigare av Länsförsäkringar Fondliv.
Basservice inom Länsförsäkringar AB-koncernen samt Obligatoriska tjänster ingår från
och med 2019-01-01 i det fastprisavtal Länsförsäkringar Liv (exkl. Kapitalförvaltningen)
tecknat med Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Fondliv.
Priserna för individuell service är satta så att de ska avspegla förbrukningen av varan
eller tjänsten och fakturering sker enligt överenskommelse med kunden.

Närstående juridiska personer och närståendekretsen
Verksamheten i Länsförsäkringar Liv bedrivs enligt ömsesidiga principer. Detta innebär
att någon vinstutdelning inte får ske till aktieägarna.
Som närstående juridiska personer räknas samtliga bolag inom Länsförsäkringar
AB-koncernen, samtliga intresseföretag inom koncernen, ägarna de 23 länsförsäkringsbolagen med dotterbolag och de 14 socken- och häradsbolagen.
Bolaget gör en vidare tolkning av vilka som är närstående juridiska personer än vad
regelverken anger i definitionen för närstående. Bedömningen om en närståenderelation
föreligger eller inte har grundats på förhållandets ekonomiska innebörd och inte enbart
på andel av ägandet i ett bolag. Därför definieras de 23 länsförsäkringsbolagen med
dotterbolag och de 14 socken- och häradsbolagen som närstående, då de tillsammans
äger 100 procent av moderbolaget Länsförsäkringar AB.
Till närstående juridiska personer räknas också Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB och Humlegården Fastigheter AB. Bolagen ägs till 100 procent inom länsförsäkringsgruppen
Ersättningar till styrelse och ledningspersoner i Länsförsäkringar Liv framgår av not 8
Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar i övrigt förekommer inga transaktioner mellan dessa personer eller deras närstående utöver normala
kundtransaktioner.

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter
Det är viktigt att det finns väl fungerande system som förhindrar förtäckt vinstutdelning
eller annan otillåten kapitalanvändning, samtidigt som försäkringstagarnas intressen av
att ta del av stordrifts- och andra fördelar av att ingå i en koncern tillvaratas. Länsförsäkringar Livs styrelse har fastställt riktlinjer om hantering av intressekonflikter som syftar
till att fastslå principer för hur intressekonflikter ska identifieras och hanteras samt
fungera som ett verktyg för att främja en god intern styrning och kontroll och bidra till
att kunders och andra intressenters intressen inte skadas.

Prissättning
Prissättningen för serviceverksamheten inom länsförsäkringar baseras normalt på direkta
och indirekta kostnader. Totalt sett syftar prissättningen till att fördela kostnaderna inom
länsförsäkringsgruppen utifrån förbrukning.
En prislista finns för individuell service som exempelvis projektledning, utvecklingskostnader och utbildning. Med individuell service avses tjänster som är styckeprissatta
och som Länsförsäkringar Liv vid behov kan välja att köpa från Länsförsäkringar AB.
Priserna för individuell service är satta så att de ska avspegla förbrukningen av varan
eller tjänsten och fakturering sker enligt överenskommelse med kunden.
Från och med 2019 har LF Liv ingått ett 20-årigt avtal med Länsförsäkringar AB och
Länsförsäkringar Fondliv om leverans av vissa tjänster till ett fast pris per år. Fastpris
avtalet gäller bland annat för bastjänster från LFAB (till exempel kostnader för hyror,
arbetsplatser och gemensamma funktioner), obligatoriska tjänster från LFAB (till exempel
för Länsförsäkringsgruppen gemensam service och utveckling) samt för tjänster från
LF Fondliv (till exempel livadministration, IT-förvaltning av Livgemensamma system, risk
bedömning och skadereglering).

Beslutsordning
Transaktionerna grundas på skriftliga avtal av marknadsmässig standard och villkor.
Beslutsunderlag inför ett nytt avtal med närstående juridiska personer ska vara skriftliga
och innehålla en bedömning av risken för intressekonflikter. Beslutsunderlaget ska bland
annat innehålla en kortfattad behovs- och konsekvensanalys samt vem som tagit initiativet till transaktionen. I den bolagsspecifika bilagan till riktlinjer om hantering av intressekonflikter finns ytterligare bestämmelse som ska iakttas vid interna transaktioner avseende beredning och utformning av beslutsunderlag.
Det finns uppdragsavtal som reglerar de uppdrag som Länsförsäkringar Liv har uppdragit
åt andra bolag inom Länsförsäkringsgruppen att utföra. I uppdragsavtalen framgår hur
styrning och planering av den utlagda verksamheten ska ske. Till uppdragsavtalen finns specifikationer som beskriver respektive uppdrags tjänsteinnehåll, servicenivå och utförande.

Uppföljning
Uppföljning av fakturering enligt fastprisavtalet sker löpande. Rapportering av den totala
kostnaden samt av de interna kostnaderna sker till Länsförsäkringar Livs styrelse och till
företagsledningen.

Länsförsäkringar Livs transaktioner med närstående

2) Obligationer i Länsförsäkringar Hypotek AB
Länsförsäkringar Liv äger noterade obligationer emitterade av Länsförsäkringar Hypotek
AB med ett verkligt värde om 2 437 (2 742) Mkr.

3) Länsförsäkringsbolagens distributionsersättning
Länsförsäkringar Liv betalar ersättning till länsförsäkringsbolagen för kundvård baserad
på kapital under förvaltning (Nya Trad), inbetalda premier samt för omställning till förvaltning i Nya Trad. Ersättningsnivåerna regleras genom avtal.

4) Servicetjänster mellan Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv
Länsförsäkringar Liv köper administrativa tjänster av Länsförsäkringar Fondliv. Kostnaden
för dessa tjänster ingår i det fastprisavtal Länsförsäkringar Liv (exkl. Kapitalförvaltningen)
tecknat med Länsförsäkringar AB och Länsförsäkringar Fondliv. Tjänsterna avser främst
livadministration, IT-förvaltning och administration av riskaffären.

5) Kapitalförvaltning inom Länsförsäkringar AB och hos externa förvaltare
Då Kapitalförvaltningen blev del av Länsförsäkringar Liv från den 1 maj 2020 förvaltar
Länsförsäkringar Liv placeringstillgångar på uppdrag av övriga bolag inom Länsförsäkringar AB-koncernen vilket sker genom avdelningen för kapitalförvaltning och ett antal
externa förvaltare. För den egna förvaltningen betalar Länsförsäkringar Liv ersättning i
förhållande till sin andel av kapitalförvaltningsavdelningens faktiska driftskostnad.
Ersättningen beräknas till vid varje tidpunkt gällande självkostnadspris enligt beslutade
ekonomistyrningsprinciper inom Länsförsäkringar AB-koncernen. För den externa förvaltningen betalar bolagen ersättning med motsvarande belopp och vid samma tidpunkter som Länsförsäkringar Liv betalar ersättning till de externa förvaltarna. En del av den
externa förvaltningen av de traditionella portföljerna och i Nya Världen består av fonder
via Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Denna andel uppgick till årsskiftet för Nya Trad
till 37 procent, Gamla Trad 10 procent och för Nya Världen till 71 procent. Ersättningen till
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB är marknadsmässig.

6) Förvaltningsersättning från Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Länsförsäkringar Fondförvaltning tillhandahåller förvaltningsersättning för hantering av
Nya Världen samt Gamla Trad och Nya Trad. Samarbetsavtalet gäller tillsvidare med en
månads uppsägningstid.

7) Tjänstepensioner till anställda inom länsförsäkringsgruppen
Länsförsäkringar Liv tillhandahåller tjänstepensioner till anställda inom länsförsäkringsgruppen. Dessa pensionsförmåner grundar sig på avtal på den svenska arbetsmarknaden
och premierna är marknadsmässiga.

8) Samarbete med Länsförsäkringar AB avseende upphandling
av katastrofåterförsäkring:
Länsförsäkringar Liv har uppdragit åt Länsförsäkringar AB att ansvara för upphandling
och administration av icke-proportionell återförsäkring av katastrofrisker. Samarbetet
innebär att parterna delar återförsäkringsskydd. Premien uppgick till 0,7 (0,7) Mkr. Inga
katastrofskador inträffade under året.

9) Överenskommelse med Länsförsäkringar Fondliv om ersättning vid överföring
av kapital, i samband med att kunder flyttar försäkringar, mellan bolagen:
Idag sker premieflöden mellan Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv vid
byte av förvaltningsform. Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar Fondliv har överenskommit om att bolagen ska kompensera varandra på affärsmässig grund för kostnader
som uppstår vid flytt av försäkringskapital mellan bolagen. Ersättningen ska ligga på en
nivå som motsvarar vid var tid gällande flyttavgifter vid extern flytt från respektive part.
Avräkning ska ske kvartalsvis enligt separat redovisning mellan parterna.

10) Avtal avseende vissa AML-tjänster med Länsförsäkringar Fondliv AB:
Länsförsäkringar Fondliv AB tillhandahåller vissa tjänster gällande åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa tjänster omfattas av ett långsiktigt serviceavtal till ett förutbestämt pris. Utöver tjänsterna ovan delar Länsförsäkringar
Liv och Länsförsäkringar Fondliv på en AML-resurs där kostnadsfördelningen fastställs
utifrån nedlagd tid.

I nedanstående avsnitt lämnas en redogörelse över de väsentliga närstående transaktioner som förekommit under 2021.
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Organisationsstruktur
I tabellerna nedan åskådliggörs de väsentliga närstående transaktioner mellan bolag inom Länsförsäkringar Liv och närstående juridiska personer till koncernen som redogjorts för
ovan. Alla belopp anges i Mkr.

23 länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar Liv
Försäkrings AB

Länsförsäkringar Fondliv
Försäkrings AB

Länsförsäkringar Bank AB

Länsförsäkringar
Komplement AB

Bilden är inte ett fullständigt organisationsschema. Rutor med blå ramar visar dotter
bolag. Rutor med ljusblå ramar visar övriga koncernbolag och mörkblå rutor visar ägare.
Länsförsäkringar Liv konsolideras inte in i Länsförsäkringar AB-koncernen.

Transaktioner mellan Länsförsäkringar Liv och närstående bolag
Karaktär

Motpart

Servicetjänster från Länsförsäkringar AB

Länsförsäkringar AB

Ränta

Länsförsäkringar Hypotek AB

Distributionsersättning inkl.
ersättning kapital

23 länsförsäkringsbolag

Servicetjänster

Länsförsäkringar Fondliv AB

Kapitalförvaltning
Kapitalförvaltning
Kapitalförvaltning

Länsförsäkringar AB

Kapitalförvaltning

2021

2020

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

2

158

2

134

1

19

42

52

–

2

–

72

–

77

3

2

120

2

127

4

Länsförsäkringar Hypotek AB

1

–

–

–

5

Länsförsäkringar Bank AB

1

–

–

–

5

62

–

43

35

5

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

0

–

0

–

5

Kapitalförvaltning

Länsförsäkringar Gruppliv AB

1

–

1

–

5

Kapitalförvaltning

Länsförsäkringar Agria AB

5

–

3

–

5

Kapitalförvaltning

Länsförsäkringar Fondliv AB

24

–

17

–

5

Förvaltningsersättning

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

79

–

65

–

6

Tjänstepensionspremier till anställda
inom länsförsäkringsgruppen

Länsförsäkringsgruppen

18

–

16

–

7

Katastrofåterförsäkring

Länsförsäkringar AB

–

1

–

0

8

Kompensation vid flytt av kapital

Länsförsäkringar Fondliv AB

0

–

1

–

9

AML - tjänster

Länsförsäkringar Fondliv AB

–

1

–

0

10

214

394

202

373

Fordran

Skuld

Fordran

Skuld

2 437

–

2 742

–

719

–

854

1

–

14

–

26
235

Summa

Fordran och skuld närstående
Motpart
Länsförsäkringar Hypotek AB
Länsförsäkringar Bank AB
Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar Fondliv AB

2021-12-31

Hänvisning

2020-12-31

16

480

19

Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

7

–

6

–

Länsförsäkringsbolag

–

7

–

6
–

Fastighets AB Skalholt i Kista AB
Lansa Fastigheter AB
Summa
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0

–

0

599

–

147

–

3 059

515

3 768

268
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Beräkningen av försäkringstekniska avsättningar för såväl redovisningsändamål enligt
IFRS som för solvensberäkning enligt Solvens II utgår från den långsiktiga jämviktsräntan (UFR). Reglerna för fastställande av den långsiktiga jämviktsräntan enligt Solvens II
medför att den långsiktiga räntan sänkts från 3,60 till 3,45 procent per 1 januari 2022.
Räntesänkningen ökade de försäkringstekniska skulderna enligt IFRS såväl som enligt
Solvens II med ca 300 Mkr.
Under februari månad 2022 fördelades en extra återbäring, engångsallokering, med
10 procent genom förhöjd återbäringsränta för den traditionella förvaltningsformen
Gamla Trad. Samtidigt hålls den löpande underliggande återbäringsräntan för Gamla
Trad oförändrad med fortsatt 4 procent.
Den 14 februari 2022 lämnade Fredrik Bergström posten som verkställande direktör
för Länsförsäkringar AB. Malin Rylander Leijon tillförordnades i samband med detta som
verkställande direktör i Länsförsäkringar AB.
Efter en tids geopolitiska spänningar invaderade Ryssland Ukraina den 24 februari 2022.
Länsförsäkringar Livs kapitalsituation har idag, 1 mars 2022, påverkats i måttlig omfattning
av den finansiella marknadsutvecklingen. I dagsläget spår vi en dämpning av tillväxten i
Europa, samt en uppgång i inflationen drivet av bland annat energipriser.

Not 30

Förslag till vinstdisposition

Förslag till dispositioner enligt nedan samt fastställande av resultaträkningen och
balansräkningen avses att läggas fram vid årsstämman i maj 2022.
Den för år 2021 redovisade vinsten uppgår till 11 691 039 192 kronor.
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat disponeras enligt
följande, kronor:
Årets resultat

11 691 039 192

Summa

11 691 039 192

Av ovanstående netto föreslås uttag ur (–) respektive avsättning till (+) konsolideringsfonden med följande fördelning, kronor.
Avgiftsbestämd traditionell försäkring
Premiebefrielseförsäkring
Sjukförsäkring
Sjuk och olycksfall
Summa

11 693 488 038
8 474 084
–20 713 423
9 790 493
11 691 039 192

Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att med avseende på verksamhetsåret 2022 använda upp till 1 300 Mkr av konsolideringsfondens medel för slutlig
tilldelning till försäkringstagarna i samband med utbetalning av pension och annan
försäkringsersättning, överföring av försäkringskapital (flytt) och återköp.
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Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och redovisningen
har upprättats i enlighet med lagbegränsad IFRS, det vill säga i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder med de begränsningar som följer
av årsredovisningslag och föreskrifter. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm, det datum som framgår av elektronisk signering

Sten Dunér
Styrelseordförande

Anna Söderblom
Styrelseledamot, vice ordförande

Eric Grimlund
Styrelseledamot

Anders Grånäs
Styrelseledamot

Lars Holmgren
Styrelseledamot

Lena Lilja
Styrelseledamot

Malin Rylander-Leijon
Styrelseledamot

Olof Wogén
Styrelseledamot

Marie-Louise Zetterström
Styrelseledamot

Bitte Franzén Molander
Arbetstagarrepresentant

Kristina Padel Roström
Arbetstagarrepresentant

Jakob Carlsson
Verkställande direktör

Årsredovisningen har, som framgår ovan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 1 mars 2022.
Bolagets resultaträkning, rapport över totalresultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 6 maj 2022.

Vår revisionsberättelse har lämnats det datum som framgår av elektronisk signering

Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor
KPMG AB
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ), org. nr 516401-6627

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) för år 2021 med undantag för hållbarhetsrapporten på
sidorna 8–19. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 4–50 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)s
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat
för året enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Våra uttalanden
omfattar inte hållbarhetsrapporten på sidorna 8–19. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen är förenliga med
innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till revisionsutskottet i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar
att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster
som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits
det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller
dess kontrollerade företag inom EU.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls
enliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen som helhet, men
vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.
Försäkringstekniska avsättningar
Se not 20 och 21 samt redovisningsprinciper i årsredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.
Beskrivning av området
Bolagets försäkringstekniska avsättning uppgår till 71 863 MSEK per
31 december 2021, vilket motsvarar 61 procent av bolagets totala tillgångar.
Detta är ett område som innefattar betydande bedömningar.
Livförsäkringsavsättningar motsvarar kapitalvärdet av de garanterade
förpliktelserna enligt löpande försäkringsavtal efter avdrag för kapitalvärdet
av framtida avtalade premieinbetalningar.
Avsättningarna beräknas enligt vedertagna aktuariella metoder. Beräkningarna bygger på antaganden om bland annat ränta, dödlighet, skatt och
driftskostnader.
Avsättningen för oreglerade skador omfattar fyra olika avsättningar:
avsättning för sjukräntor, rapporterade skador, icke rapporterade skador
och en skadebehandlingsreserv. Viktiga antaganden är sjuklighet och
avvecklingstid.
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Hur området har beaktats i revisionen
Vi har bedömt tillämpade antaganden i de aktuariella metoderna som används
vid beräkning av livförsäkringsavsättningar och avsättningen för oreglerade
skador.
Vi har jämfört värderingsantagandena med bolagets egna utredningar,
myndighetskrav och branschsiffror.
Vi har använt våra interna specialister på aktuariella frågor för att utmana
de metoder och antaganden som använts vid beräkningarna av kassaflöden
och värdering av avsättningarna. Vidare har vi via beräkningar kontrollerat att
avsättningarna är rimliga jämfört med de förväntade avtalsenliga förpliktelserna eller mot våra egna kontrollberäkningar gällande avsättning för sjuk
räntor och okända skador.
Vi har stickprovsvis testat kontroller i företagsledningens process för
kontroll av indata, aktuariella beräkningar och att bokning görs korrekt i
huvudbok.
Vi har också kontrollerat fullständigheten i de underliggande fakta och
omständigheter som presenteras i upplysningarna i årsredovisningen och
bedömt om informationen är tillräckligt omfattande för att förstå företagsledningens bedömningar.
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Värdering av finansiella instrument klassificerade som Nivå 2 och 3
Se not 25 och redovisningsprinciper i årsredovisningen för detaljerade upplysningar och beskrivning av området.
Beskrivning av området
Bolaget har finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde
och som klassificeras i nivå 2 och 3 enligt IFRS värderingshierarki. Bolagets
finansiella tillgångar respektive skulder i nivå 2 och 3 uppgår till 18 606 MSEK
respektive 540 MSEK per 31 december 2021, vilket motsvarar 15,7 procent respektive 0,5 procent av bolagets totala tillgångar.
Värderingen av finansiella tillgångar som klassificeras i nivå 2 enligt IFRS
värderingshierarki bygger på observerbara marknadsdata som inte inkluderas
i nivå 1. Eftersom representativa transaktioner för de aktuella tillgångarna
endast finns i begränsad omfattning är det uppskattade värdet på tillgångarna
svårbedömt.
Värderingen av finansiella tillgångar som klassificeras i nivå 3 enligt IFRS
värderingshierarki innefattar betydande bedömningar av företagsledningen,
eftersom de värderas baserat på indata som ej är observerbara av externa
parter.
Bolagets tillgångar enligt ovan, utgörs av aktier och andelar samt obligationer och andra värdepapper.

Hur området har beaktats i revisionen
Vi har granskat nyckelkontroller i värderingsprocessen, innefattande kontroller av kvalitet i data samt bolagets genomgång av värderingar utförda av
externa parter. Vi har även tagit del av dokument över värderingsprinciper
som beslutas om inom enheten för Kapitalförvaltning på delegerat mandat
från företagsledningen.
Vi har engagerat våra interna värderingsspecialister i syfte att bedöma de
metoder och antaganden som använts vid värderingen av vissa onoterade
finansiella tillgångar. Vi har även genomfört en kontrollvärdering av finansiella
tillgångar klassificerade i nivå 2 där vi jämfört använda antaganden med lämpliga referensvärden och priskällor samt undersökt betydande avvikelser.
För väsentliga finansiella tillgångar klassificerade i nivå 3 har vi bedömt
metoderna i värderingsmodeller mot branschpraxis.
Vi har också kontrollerat fullständigheten i de underliggande fakta och
omständigheter som presenteras i upplysningarna i årsredovisningen och
bedömt om informationen är tillräckligt omfattande för att förstå företagsledningens bedömningar samt av tillämpade metoder.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och
återfinns på sidorna 1–3 och 8–19 samt 52–61. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa
den information som identifieras ovan och överväga om informationen i
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information,
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisions
bevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att års
redovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om
årsredovisning i försäkringsföretag. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar
och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och
andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder
som har vidtagits.
Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av
dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter,
och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi
beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra
författningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Länsförsäkringar Liv
Försäkringsaktiebolag (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls
enliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen och försäkringsrörelselagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 8–19
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns
yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår
granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.
Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.
KPMG AB, Box 382, 101 27, Stockholm, utsågs till Länsförsäkringar Liv
Försäkringsaktiebolag (publ)s revisor av bolagsstämman den 4 maj 2021.
KPMG AB eller revisorer verksamma vid KPMG AB har varit bolagets
revisor sedan 2000.

Stockholm den 1 mars 2022

Gunilla Wernelind
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport
Inledning
Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (Länsförsäkringar Liv)
är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB som i sin tur ägs av
23 kundägda länsförsäkringsbolag och 14 socken- och häradsbolag.
Verksamheten i Länsförsäkringar Liv bedrivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att resultatet stannar hos kunderna och delas
inte ut till ägaren.
Länsförsäkringar Liv följer Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
i tillämpliga delar. Avvikelser sker huvudsakligen till följd av att Länsförsäkringar Liv inte är ett aktiemarknadsbolag. Huvudsakliga avvikelser från Kodens bestämmelser och förklaringar till detta redovisas
under avsnittet Avvikelser från Koden på sidan 56.
Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av bolagets
revisorer.
Bolagsstyrning
Länsförsäkringar Liv utgör operativt affärsenhet Tradliv inom Länsförsäkringar AB-koncernen.
Länsförsäkringar AB har ett företagsstyrningssystem, vilket tar
sin utgångspunkt från länsförsäkringsgruppens strategier, Länsförsäkringar AB:s uppdrag från ägarna, Länsförsäkringar AB:s långsiktiga inriktning och av Länsförsäkringar AB:s styrelse beslutade
principer för styrning av Länsförsäkringar AB-koncernen. Den riskbaserade verksamhetsstyrningen utgör grunden i företagsstyrningssystemet.

Baserat på ovan angivna utgångspunkter utgörs företagsstyrningssystemet av organisationen, det interna regelverket och systemet
för intern kontroll och inom ramen för företagsstyrningssystemet
säkerställer Länsförsäkringar Liv styrningen och den interna
kontrollen inom bolaget.
Styrelsen fastställer den operativa organisationen för Länsförsäkringar Liv. Organisationen ska vara ändamålsenlig och överblickbar med en tydlig fördelning av ansvar och uppgifter mellan, dels
de olika bolagsorganen, dels de så kallade försvarslinjerna, samt
omfatta en tydlig besluts- och rapporteringsordning. Integrerat i
den operativa organisationen finns ett system för intern kontroll,
vilket omfattar bland annat ett system för regelefterlevnad och ett
system för riskhantering. Inom ramen för organisationen säkerställs
skalfördelar genom koncerngemensamma funktioner och utlagd
verksamhet, kontinuitetshantering och beredskapsplaner, effektiva
system för rapportering och överföring av information, informationssäkerhet, hantering av intressekonflikter samt att styrelseledamöter
och medarbetare är lämpliga för sina uppgifter.
Det interna regelverket, som utgörs av styrdokument som policyer, riktlinjer och instruktioner, utgör ett viktigt verktyg för styrning
av verksamheten. Genom det interna regelverket fastställs organisationen och ansvarsfördelningen, samt hur styrning och den interna
kontrollen ska ske. Det interna regelverket ses över och beslutas
regelbundet.

Länsförsäkringar Livs styrningsstruktur, figur 1
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identifieras, mätas, kontrolleras, hanteras och rapporteras. Styrningen
och rapporteringen illustreras översiktligt i figur 1.
Bolaget har lagt ut viktiga delar av sin verksamhet till moderbolaget Länsförsäkringar AB och till systerbolaget Länsförsäkringar
Fondliv Försäkringsaktiebolag (Länsförsäkringar Fondliv). Huvud
sakliga motiv för detta är bedömningen att störst effektivitet uppnås
genom att vissa funktioner bedrivs koncerngemensamt. Vidare
hanteras distribution och kundvård i huvudsak av länsförsäkrings
bolagen. Särskild kompetens och resurs finns avsatt inom respektive
ansvarig funktion inom bolaget för att säkerställa styrning, uppföljning och kontroll av den utlagda verksamheten. En översiktlig bild av
organisationen och den utlagda verksamheten framgår av figur 2.

Den interna kontrollen är en del av styrningen och ledningen av
Länsförsäkringar Liv. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa
att organisationen är effektiv och ändamålsenlig, att verksamheten
bedrivs enligt beslutade strategier för att nå uppsatta mål och att
den finansiella redovisningen och rapporteringen är tillförlitlig. Den
interna kontrollen ska vidare säkerställa en effektiv drift och förvaltning av informationssystem, en god förmåga att identifiera, mäta,
övervaka och hantera risker samt en god regelefterlevnad. Risk- och
kapitalstyrningen och kapitalplaneringen utgör en del av den interna
kontrollen. Den interna kontrollen omfattar alla delar av organisationen, inklusive utlagd verksamhet, och är en integrerad del av organisationsstruktur och beslutsprocesser. Den interna kontrollen inom
Länsförsäkringar Liv är baserad på ett system med tre försvarslinjer
som utgörs av verksamheten i första linjen, aktuariefunktionen och
funktioner för compliance respektive riskhantering i andra linjen,
samt en funktion för internrevision i tredje linjen.
Riskhanteringssystemet, som utgör en del av den interna
kontrollen, säkerställer att verksamheten inom Länsförsäkringar Liv
fortlöpande kan identifiera, värdera, övervaka, hantera och rapportera
risker. Den interna kontrollen omfattar även systemet för regelefterlevnad som säkerställer efterlevnad av lagar, förordningar och andra
regler, bevakning och effektiv implementering av nya och ändrade
regelverk, att styrelser och medarbetare utbildas och att risker avseende efterlevnad av externa och interna regler kontinuerligt kan

Aktieägare och bolagsstämma
Aktieägaren utövar sin rösträtt på bolagsstämman som är högsta
beslutande organ. Normalt hålls en bolagsstämma per år, årsstämman. Länsförsäkringar AB innehar 100 procent av kapitalet och
rösterna i Länsförsäkringar Liv.
På bolagsstämman fattas beslut om årsredovisningen, val av
styrelse och revisorer, arvode och annan ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt andra väsentliga frågor i enlighet med lag
och bolagsordning. Förslaget om arvode till styrelseledamöterna är
uppdelat mellan ordföranden, vice ordföranden och övriga leda
möter.

Länsförsäkringar Livs organisationsstruktur, figur 2

Styrelse
Internrevision
Vd
Aktuariefunktion
Stab
(Juridik, intern styrning, intern kontroll, ledningsstöd)

Regelefterlevnadsfunktion
Riskhanteringsfunktion

CFA

Säkerhet

Juridik
kapital
förvaltning

Styrelse
sekreterare

HR

Ekonomi & Finans
(Control, ALM, AT)

Kapitalförvaltning

Redovisning &
rapportering

 Utlagd verksamhet och köpta tjänster
inom länsförsäkringsgruppen
 
Tillikaanställda i Länsförsäkringar AB
och Länsförsäkringar Liv

Affär & IT
(Produkt, IT-beställning, AT)

Extern förvaltning

Riskbedömning

Distribution/
kundvård

Administration & IT

Risk- &
avkastningsanalys

Skadereglering

IT

Investering

Alternativa
investeringar

Administration/AML

Hållbart
värdeskapande

Länsförsäkringar Liv 2021

Bolagsstyrningsrapport

55

Valberedning
Nomineringsprocess
Bolagsstämman i Länsförsäkringar AB utser en valberedning. Val
beredningens uppgift är att lämna förslag till styrelse och revisorer
i Länsförsäkringar AB och att, i samråd med Länsförsäkringar AB:s
koncernchef, lämna förslag till styrelse och revisorer i bland annat
Länsförsäkringar Liv samt att lämna förslag till arvode och annan
ersättning till styrelse och revisorer.
För valberedningen gäller en av Länsförsäkringar AB:s bolagsstämma fastställd instruktion och rekrytering av nya styrelseledamöter ska ske enligt instruktionen och enligt fastställda processer
och rutiner. Med utgångspunkt från bolagets storlek och komplexitetsgrad samt verksamhetens art och omfattning ska styrelsen ha
ett tillräckligt antal styrelseledamöter. Med denna utgångspunkt ska
valberedningen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt bedöma om styrelsen har en lämplig
sammansättning som säkerställer en för bolaget erforderlig samlad
kompetens och erfarenhet präglad av mångfald, med avseende på
bland annat ålder, kön och geografiskt ursprung. Valberedningen
ansvarar även för att det genomförs en lämplighetsbedömning av
de enskilda ledamöterna som föreslås för val till styrelsen.
Valberedningen inför årsstämman
Valberedningen i Länsförsäkringar AB består sedan årsstämman
2021 av Göran Trobro (ordf.) (Länsförsäkringar Göinge Kristianstad),
Mikael Bergström (Länsförsäkringar Västernorrland), Ulrica Hedman
(Länsförsäkringar Uppsala), Karin Starrin (Länsförsäkringar Halland)
och Bengt Mattsson (Länsförsäkringar Blekinge).
Valberedningen har inför årsstämman 2021
• tagit del av styrelsens utvärdering av styrelsearbetet,
• tagit del av styrelseordförandens syn på verksamheten, styrelsens
arbete samt behov av kompetens och erfarenhet, samt
• sett över och diskuterat behovet av kompetens och erfarenhet
med hänsyn till verksamheten och regelverkskrav.
Valberedningen kommer inför årsstämman 2022 att
• ta ställning till kandidaters oberoende,
• nominera styrelseledamöter och styrelseordförande,
• genomföra lämplighetsbedömningar av styrelseledamöter, samt
• föreslå arvoden och annan ersättning till styrelseledamöter och
revisorer.
Externa revisorer
Årsstämman utser de externa revisorerna. Nominering sker via valberedningen. Enligt bolagsordningen ska Länsförsäkringar Liv ha en
till tre ordinarie revisorer jämte noll till tre suppleanter. Revisorerna
utses för en mandattid om längst fyra år. Vid årsstämman 2019
utsågs KPMG AB till revisionsbolag med Gunilla Wernelind som
huvudansvarig revisor för tiden till och med årsstämman 2022.
Revisorn granskar Länsförsäkringar Livs årsredovisning samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn har
inför styrelsen redogjort för sin granskning och sina iakttagelser en
gång under 2021. Revisorn deltar härutöver vid sammanträden inom
styrelsens revisionsutskott.
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Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening
Länsförsäkringar Livs försäkringstagarförening har bildats med
ändamålet att tillvarata Länsförsäkringar Livs försäkringstagares
långsiktiga intressen. Föreningens medlemmar utses av försäkringstagarna i Länsförsäkringar Liv. För att säkerställa uppfyllandet av
ändamålet och för att tillförsäkra försäkringstagarna insyn och inflytande i bolagets verksamhet, äger föreningen rätt att utse två ledamöter i Länsförsäkringar Livs styrelse. I angelägenheter av särskild
betydelse ska föreningen erhålla särskild information och kunna avge
särskilt yttrande.
Styrelsen
Styrelsens sammansättning
Styrelsen för Länsförsäkringar Liv ska enligt bolagsordningen bestå
av 8–14 ledamöter med noll till sex suppleanter. Ledamöterna väljs för
en mandattid om högst två år. I styrelsen ingår härutöver ledamöter
som utsetts av arbetstagarorganisationerna. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Länsförsäkringar Liv har ingen tidsgräns för
hur många mandatperioder en ledamot får sitta i styrelsen och ingen
åldersgräns för styrelseledamöterna. Två av ledamöterna utses av
Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening. En majoritet av styrelsens ledamöter, inklusive arbetstagarrepresentanterna, ska vara
oberoende i förhållande till Länsförsäkringar Liv, bolag som ingår i
samma koncern samt Länsförsäkringsbolagen. Styrelsens ordförande utses av bolagsstämman. Verkställande direktören och styrelsens sekreterare närvarar vid styrelsens sammanträden, utom vid
ärenden då jäv kan föreligga eller det i övrigt är olämpligt att de närvarar. I övrigt närvarar föredraganden under sina respektive föredragningar.
Styrelsen har sedan årsstämman 2021 bestått av elva ordinarie
ledamöter och två suppleanter. Sju ledamöter är utsedda av bolagsstämman, två ledamöter är utsedda av Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening och två ledamöter och två suppleanter är utsedda
av arbetstagarorganisationerna. Sex av ledamöterna är oberoende.
Styrelsens ledamöter presenteras på sidan 58 och 59 i bolagets årsredovisning.
Styrelsens ansvar och arbetsfördelning
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och
ska handlägga och fatta beslut i frågor av väsentlig betydelse och av
övergripande natur rörande bolagets verksamhet. Styrelsen utser,
utvärderar och entledigar verkställande direktören, fastställer en
ändamålsenlig organisation och verksamhetens mål och strategier
samt ser till att det finns effektiva system för intern styrning och
kontroll, samt riskhantering.
Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för sitt arbete.
Arbetsordningen innehåller bland annat en redogörelse för styrelsens, ordförandens och ledamöternas ansvar och uppgifter, arbetsfördelningen inom styrelsen, lägsta antalet styrelsesammanträden,
rutiner för verksamhetsrapportering och finansiell rapportering,
rutiner i övrigt för styrelsesammanträden vad gäller kallelser och
utformning av material samt bestämmelser om intressekonflikter
och jäv.
Styrelsen ska kontinuerligt hålla sig underrättad om bolagets
utveckling för att fortlöpande kunna bedöma bolagets ekonomiska
situation och finansiella ställning. Styrelsen har genom arbetsord-
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ningen fastställt att ekonomisk rapportering ska ske enligt fastställd
instruktion och genom regelbundna styrelsesammanträden.
Styrelsen ska vidare regelbundet behandla och utvärdera bolagets
riskutveckling och riskhantering. Under året följer styrelsen regelbundet upp resultat- och affärsvolymsutveckling, finansiell ställning
och utveckling av risker i förhållande till bland annat affärsplan och
prognoser. Styrelsen får regelbundet rapporter från Compliance,
Riskhanteringsfunktionen, Aktuariefunktionen och Internrevision.
Styrelsen följer löpande upp aktuella ärenden hos myndigheter.
Styrelsens ordförande
Enligt arbetsordningen ska ordföranden leda styrelsens arbete och
se till att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska bland
annat se till att styrelsen sammanträder vid behov, att styrelseledamöterna ges tillfälle att delta i sammanträden och erhåller tillfredsställande informations- och beslutsunderlag samt tillämpar ett
ändamålsenligt arbetssätt. Ordföranden ska genom löpande kontakt
med verkställande direktören och även mellan styrelsemötena, hålla
sig informerad om väsentliga händelser och bolagets utveckling
samt stödja verkställande direktören i arbetet.
Styrelsens vice ordförande
Styrelsens vice ordförande ska stödja ordföranden i dennes uppgift
att leda styrelsens arbete och se till att styrelsen fullgör sina uppgifter.
Styrelsens vice ordförande inträder som ordförande vid den ordinarie
ordförandens förfall och då jäv föreligger för den ordinarie ordföranden.
Styrelsens arbete
Styrelsen har i sin arbetsordning fastställt årligen återkommande
ärenden samt en standard för dagordning och besluts- och informationsmaterial. Styrelsen har i en bolagsinstruktion fastställt bolagets
operativa organisation och klargjort ansvarsfördelningen mellan
bolagets olika organ och befattningshavare samt angett hur verksamheten ska styras och kontrolleras.
Utöver styrelsens arbetsordning och bolagsinstruktionen fastställer styrelsen minst en gång per år en instruktion för verkställande
direktören, riskpolicy, försäkringstekniska riktlinjer, placeringsriktlinjer, riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter,
riktlinjer för utlagd verksamhet och ytterligare ett större antal styrdokument för verksamheten.
Styrelsen har inrättat ett risk- och kapitalutskott, revisionsutskott och ersättningsutskott. Utskottens uppgifter fastställs av
styrelsen i särskilda arbetsordningar för utskotten. Inget av utskotten
har något generellt beslutsmandat. Varje utskott ska regelbundet
rapportera sitt arbete till styrelsen. Styrelsen genomför årligen ett
strategiskt seminarium och utvärderar verkställande direktörens
arbete och anställningsvillkor. Styrelsen träffar bolagets revisor
minst en gång per år. Se även avsnitt Revisionsutskottet nedan.
Tidpunkter för styrelsesammanträden fastställs vid det första
ordinarie sammanträdet efter årsstämman för nästkommande
kalenderår. Inför varje sammanträde sker kallelse med preliminär
dagordning cirka 14 dagar före sammanträdet. Handlingar till sammanträdet distribueras normalt en vecka före sammanträdet.
Samtliga handlingar och material som förevisats vid sammanträdet
sparas elektroniskt.
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Styrelsen har under 2021 bland annat behandlat förändrade riskmandat för två av bolagets förvaltningsformer, bolagets affärsplan
för 2022–2024, genomfört en riskworkshop och i anslutning till ordinarie styrelsesammanträden genomgått utbildningar om regelverk
och andra aktuella frågor.
Antal styrelsesammanträden och ledamöternas närvaro redovisas i tabellen på sidan 56.
Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelseordföranden initierar varje år en utvärdering av styrelsens
arbete. Utvärderingen sker med utgångspunkt från en elektronisk
enkät som besvaras av ledamöterna. Resultatet sammanställs, redovisas och diskuteras i styrelsen samt delges valberedningen.
Risk- och kapitalutskottet
Risk- och kapitalutskottet ska stödja styrelsen i risk- och kapitalfrågor
och utgöra ett forum för analys av och fördjupad diskussion kring Länsförsäkringar Livs risktagande och kapitalbehov. Utskottet ska inför
styrelsens beslut bereda och behandla frågor rörande bland annat
• kapitalförvaltningsverksamheten,
• riskpolicyn,
• bolagets interna partiella modell med avseende på metoder,
modeller och validering,
• intern risk- och kapitalutvärdering, samt
• uppföljning av riskernas utveckling och eventuella avvikelser
i förhållande till risklimiter.
Vid det första styrelsesammanträdet som hölls efter årsstämman 2021
utsågs Sten Dunér (ordf.), Anders Grånäs, Malin Rylander-Leijon och
Anna Söderblom till ledamöter i risk- och kapitalutskottet. Antalet
sammanträden inom risk- och kapitalutskottet och ledamöternas
närvaro redovisas i tabellen på sidan 56.
Revisionsutskottet
Revisionsutskottet ska svara för beredningen av styrelsens arbete
inom bland annat följande områden.
• Övervaka bolagets finansiella rapportering.
• Med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering.
• Hålla sig informerad om revisionen av årsredovisning och koncernredovisning.
• Granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet
och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller
bolaget andra tjänster än revisionstjänster.
• Övervaka effektiviteten i bolagets företagsstyrningssystem och
kontroll av de operativa riskerna.
Vid det första ordinarie styrelsesammanträdet som hölls efter årsstämman 2021 utsågs Eric Grimlund (ordf.), Sten Dunér, Olof Wogén
och Marie-Louise Zetterström till ledamöter i revisionsutskottet.
Antalet sammanträden inom revisionsutskottet och ledamöternas
närvaro redovisas i tabellen på sidan 56.
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Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet ska bereda frågor om ersättning till den verkställande direktören och övriga i den verkställande ledningen.
Utskottet ska även bereda beslut om åtgärder för att följa upp
tillämpningen av ersättningspolicyn.
Vid det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämman
2021 utsågs Sten Dunér (ordf.) och Anna Söderblom till ledamöter i
ersättningsutskottet samt adjungerades Fredrik Bergström till
ersättningsutskottet. Antalet sammanträden inom ersättningsutskottet och ledamöternas närvaro redovisas i tabellen på sidan 56.
Sammanträden och närvaro
Tabellen utvisar antalet sammanträden inom respektive organ som
hållits under 2021 och styrelseledamöternas närvaro.
ErsättRisk- och
ningskapital RevisionsOberoende
ledamot Styrelsen utskottet utskottet utskottet
Totalt antal möten

8

Christina Berg (suppl)

8

Fredrik Bergström1)
Sten Dunér

X

Bitte Franzén Molander

6

2

2

8

6

6

2

6

2

2

8

Eric Grimlund

7

Anders Grånäs

8

Lars Holmgren

X

8

Lena Lilja

X

8

Susanne Lindberg
(suppl.)

6
6

7

Kristina Padel Roström

7

Malin Rylander-Leijon2)

6

4
6

Anna Söderblom

X

8

Marie-Louise Zetterström

X

8

6

2

Olof Wogén

X

8

6

Styrelseledamot och ledamot i Risk- och kapitalutskottet respektive Ersättningsutskottet
t.o.m. 2021-05-04 samt adjungerad till Ersättningsutskottet fr.o.m. 2021-05-10.
2)
Styrelseledamot fr.o.m. 2021-05-04 och ledamot i Risk- och kapitalutskottet fr.om. 2021-05-10.
1)

Verkställande direktör och företagsledning
Jakob Carlsson är verkställande direktör i Länsförsäkringar Liv
sedan maj 2019. Jakob Carlsson är född 1967. Vidare är Göran Laurén
vice verkställande direktör i Länsförsäkringar Liv. Göran Laurén är
född 1962.
Operativt är Länsförsäkringar Liv organiserad i avdelningar. Härutöver finns de fyra kontrollfunktionerna Riskhanteringsfunktionen,
Compliance, Aktuariefunktionen och Internrevision. Enhetsledningen
– som utgörs av verkställande direktören och cheferna för avdelningarna – är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan
bolagets ledande befattningshavare. I enhetsledningen behandlas
gemensamma frågor för vilka vd ansvarar och beslutar.
Vd har vidare inrättat en investeringskommitté för beredning,
beslut och uppföljning av kapitalförvaltningsfrågor, i vilken vd är
ordförande.
Kontrollfunktioner
Internrevision
Internrevision är en oberoende granskningsfunktion som utgör styrelsens stöd i utvärderingen av företagsstyrningssystemet, inklusive
organisationens riskhantering, styrning och kontroller. Internrevision
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ska genom granskning utvärdera om och kvalitetssäkra att verksamhetens övergripande interna styrning och kontrollsystem bedrivs på
ett effektivt sätt och att den samlade rapporteringen till styrelsen
ger en korrekt och heltäckande bild av verksamheten, att verksamheten bedrivs enligt gällande interna och externa regler samt att
styrelsens beslut efterlevs. Styrelsen har fastställt en särskild
instruktion för internrevision.
Resultatet från internrevisionens granskning rapporteras översiktligt till styrelsen och mer detaljerat till revisionsutskottet.
Compliance
Compliance är en oberoende kontrollfunktion med ansvar för att
övervaka och kontrollera att verksamheten bedrivs med god regel
efterlevnad. Funktionen ska övervaka och kontrollera regelefter
levnaden i den tillståndspliktiga verksamheten och identifiera och
rapportera risker som kan uppkomma till följd av bristande regelefterlevnad. Compliance ska även ge stöd och råd till verksamheten
och säkerställa att verksamheten informeras om nya och ändrade
regler samt delta i genomförande av utbildningar. Rapportering av
compliancerisker och rekommendationer till åtgärder sker till vd,
styrelsen och revisionsutskottet.
Riskhanteringsfunktionen
Riskhanteringsfunktionen utgör ett stöd för styrelsen, vd, ledning
och övriga verksamheten att fullgöra sitt ansvar för att verksamheten bedrivs med god riskhantering och riskkontroll och för att
säkerställa att risker hanteras i enlighet med det av styrelsen fastställda riskramverket. Riskhanteringsfunktionen ska utföra sitt
arbete självständigt och oberoende från affärsverksamheten. Riskhanteringsfunktionen rapporterar regelbundet till vd och styrelsen.
Rapportering sker även löpande av operativa risker till revisionsutskottet och av övriga risker till risk- och kapitalutskottet.
Aktuariefunktionen
Aktuariefunktionen har det övergripande ansvaret för kvaliteten
i de försäkringstekniska beräkningarna i bolaget och rapporterar
till ledning och styrelse i frågor som rör metoder, beräkningar och
bedömningar av de försäkringstekniska avsättningarna, värderingen
av försäkringsriskerna och återförsäkringsskydd. Funktionen bidrar
även till bolagets riskhanteringssystem, bland annat genom deltagande i bolagets egen risk- och solvensanalys.
Avvikelser från Koden
Huvudsakliga avvikelser från Kodens bestämmelser och förklaringar
till detta är följande.
Valberedning, kallelse till, publicering av information inför och
genomförande av bolagsstämma
Avvikelser från Kodens bestämmelser sker med hänsyn till att bolaget
inte är aktiemarknadsbolag och endast har en aktieägare. Se vidare
avsnitt Aktieägare och bolagsstämma samt Valberedning på sidan 53
och 54.
Mandattiden för styrelsens ledamöter
Avvikelse från Kodens bestämmelse om mandattid om högst ett år
sker mot bakgrund av att bolagsstämman är suverän att när som
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sker mot bakgrund av länsförsäkringsgruppens federativa struktur,
styrning och arbetsformer.

helst avsätta eller tillsätta styrelseledamot oavsett mandattid.
Längre mandattid än ett år bidrar till att säkerställa kontinuitet och
uppbyggnad av kompetens i styrelsen.

Finansiell rapportering
Länsförsäkringar Liv är inte ett noterat bolag och följer därför inte de
krav som särskilt uppställs för noterade bolag vad gäller finansiell
rapportering.

Ersättningsutskottet
Avvikelse från Kodens krav på att majoriteten av utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

2. Validera designen av
nyckelkontroller

3. Planera aktiviteter för
övervakning och revision

IKFR innefattar företagsövergripande, processoch generella IT-kontroller. Syftet med dessa olika
typer av nyckelkontroller är att hantera risken
för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen.
Kontrollstrukturen utgår från verksamhetens
processer och valideras årligen, tillsammans med
ansvariga kontroll- och processägare, för att
säkerställa kontrollernas ändamålsenlighet
i att hantera de identifierade riskerna.

En övergripande plan för verksamhetens kvartalsvisa självutvärderingar av kontrollutföranden tas
fram. I planen anges när rapportering av detta ska
ske samt vilka kontroller som ska rapporteras.
I planen fastställs även vilka kontroller som ska
testas för operationell effektivitet under året.
Planen kommuniceras till intern- och extern
revision.

Q3
1. Utföra riskbedömningar
och definiera avgränsning/
omfattning
Årligen genomförs riskbedömningar på
både koncern och legal enhetsnivå för att
identifiera risker för väsentliga fel i den
finansiella rapporteringen. Riskbedömningen ligger till grund för att bestämma
vilka legala enheter och processer som ska
omfattas av IKFR-ramverket. Slutsatsen
från detta arbete sammanfattas i en rapport
där riskbedömning och avgränsning för det
kommande året beskrivs och presenteras
för beslut i revisionsutskottet.

Q4

2.

3.
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designen av
nyckelkontroller.

1.

Utföra
riskbedömning
och avgränsning.

Planera
aktiviteter för
övervakning och
revision.
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i den dagliga
verksamheten

4.

Övervaka
och utvärdera
kontroller.

5.

Rapportera
kvarstående
risk.

Halvårsvis

Löpande

Q1
4. Övervaka och utvärdera
kontroller
Övervakning utgörs till exempel av kvartalsvis självutvärdering av utförda kontroller.
Genom övervakning kan svagheter i IKFR-
ramverket identifieras, kompenserande
kontroller genomföras och förbättringsåtgärder vidtas. Målsättningen är att koncernen ska nå en övervakad nivå, vilket innebär
att standardiserade kontroller som hanterar
de identifierade riskerna finns implementerade, där efterlevnaden övervakas och resultatet rapporteras till ledning och styrelse.

5. Rapportera kvarstående risk
Resultatet från självutvärderingarna sammanställs,
aggregeras och analyseras för att bedöma risken för
väsentliga fel i den finansiella rapporteringen. Detta
summeras i en rapport till CFO och revisionsutskott.
Av rapporten framgår den kvarstående risken efter
utförda kontroller tillsammans med eventuella
kompenserande kontroller eller andra åtgärder
som vidtagits för att minska risken i den finansiella
rapporteringen.

Utöver ovanstående utför internrevision en oberoende granskning av utvalda risker
och kontroller inom IKFR i enlighet med den plan som fastställs av revisionsutskottet.
Resultatet av internrevisionens granskning rapporteras tillsammans med rekommendationer löpande till revisionsutskottet.
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Styrelse och revisorer
1 Sten Dunér
Styrelsens ordförande sedan 2018. Född 1951. Invald: 2009. Utbildning:
Civilekonom. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot Fastighets AB Balder.
Tidigare erfarenhet: Vd Länsförsäkringar AB, ordförande Länsförsäkringar Sak AB, Länsförsäkringar Bank, Länsförsäkringar Fondliv AB,
ledamot Svensk Försäkring, Försäkringsbranschens Arbetsgivarorga
nisation European Alliance Partners Company AG, CFO och andra
chefsbefattningar inom Länsförsäkringar AB.

2 Anna Söderblom

1

2

Född 1963. Ekon. Dr. lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Invald: 2015. Utbildning: Universitetsexamen i matematik från
Lunds universitet. Ekon Dr från Handelshögskolan Stockholm. Övriga
styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Echandia Holding AB, styrelse
ledamot BTS Group AB, Midway Holding AB, B3 Consulting Group AB,
Cabonline Holding AB, Almi Företagspartner. samt Dedicare AB.
Tidigare erfarenhet: Teknisk supportchef och marknadsdirektör
Microsoft Norden, marknadsdirektör Posten Brev samt investerings
ansvarig Industrifonden.

3 Eric Grimlund

3

4

Född 1967. Advokat. Invald: 2017. Utbildning: Jur. kand. Övriga styrelse
uppdrag: Styrelseordförande Länsförsäkringar Skaraborg — ömsesidigt,
styrelseordförande i Länsförsäkringar Trygghetstjänster AB samt
ledamot i Platzer Fastigheter Holding AB (publ).

4 Anders Grånäs
Född 1966. Vd Dalarnas Försäkringsbolag. Invald 2019. Utbildning:
Civilingenjör i teknisk fysik Uppsala universitet samt MBA Stanford
University. Övriga styrelseuppdrag: Länsförsäkringar Bank AB, Humlegården Fastigheter AB och Lansa Fastigheter AB. Tidigare erfarenhet:
Har en bakgrund som riskkapitalist inom teknikinvesteringar och har
under 15 år verkat som investeringsansvarig hos Investor Growth
Capital, Industrifonden och Via Venture Partners (ATP, Danmark).

5 Lars Holmgren

5

6

Född 1952. Invald: 2019. Utbildning: Kemiekonom. Övriga styrelseuppdrag: Ledamot Cliens Kapitalförvaltning AB. Tidigare erfarenhet:
Ekonomi- och finansdirektör Lantbrukarnas Riksförbund, ordförande
LRF Försäkring, ekonomidirektör Föreningsbanken.

6 Lena Lilja1)
Född 1964. Invald: 2019. Utbildning: Styrelse- och ledningsgrupps
utbildning. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseerfarenhet inom fastighetsbranschen, rese- och turism samt eventbranschen. Drivit upp
företag inom reklam- och konsultbranschen samt inom den pris
pressade resebranschen. Tidigare erfarenhet: Uppbyggnad och
försäljning av bolag.
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7 Malin Rylander-Leijon
Född 1970. Vd Länsförsäkringar AB.
Utbildning: Förvaltningslinjen nationalekonomisk inriktning, Uppsala
universitet. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Länsförsäkringar Bank,
Länsförsäkringar Fondliv och Agria Djurförsäkring. Tidigare erfarenhet:
Revisor SET Revisionsbyrå, olika befattningar inom Länsförsäkringar
AB-koncernen såsom chef Ekonomi & Control Länsförsäkringar Liv och
senast som CFO och chef Ekonomi & Finans Länsförsäkringar AB. Ledamot Länsförsäkringar Fondliv, Tribona AB och Utile Dulci 2 HB.

8 Olof Wogén1)

7

8

9

10

Född 1958. Invald: 2018. Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan
Stockholm, MBA Warwick Business School. Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening.
Tidigare erfarenhet: Finansdirektör Södra Skogsägarna, ordförande i
Dirual Försäkrings AB samt styrelseledamot i Dirual AG och Finanschef
Lantmännen ek.

9 Marie-Louise Zetterström
Född 1959. Konsult inom företagsstyrning. Invald: 2013. Utbildning:
Juridik med inriktning Försäkringsrätt. Övriga styrelseuppdrag:
Konsumentföreningen Stockholm/Kfs. Tidigare erfarenhet: Vd Patientförsäkringen Löf, vd Förenade Liv, marknadschef Liv och Sak i Folksam,
styrelseledamot Folksam Fond försäkring, Folksam LO Fond försäkring,
Folksam LO Fond, Tre Kronor försäkring, Patientförsäkring Löf och Kris
och Trauma Centrum AB.

Arbetstagarrepresentanter

10 Bitte Franzén Molander
Född: 1961. Systemspecialist, förvaltningsledare. Invald: 2009 som
suppleant, ordinarie 2016. Utbildning: Beteendevetenskapliga linjen
vid Linnéuniversitetet. Övriga styrelseuppdrag: Länsförsäkringar
Fondliv AB, styrelseledamot i SACO-föreningen Länsförsäkringar AB.
Tidigare erfarenhet: Mångårig erfarenhet av liv- och pensionsförsäkringsbranschen, ledamot Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.
Suppleant: Christina Berg

11

11 Kristina Padel Roström
Född: 1963. Produktspecialist. Invald: 2015. Tidigare erfarenhet: Redovisningsekonom Skandia International, livadministratör Länsförsäkringar
Liv, verksamhetsutvecklare Swedbank Försäkring, ledamot Länsförsäkringar Fondliv AB.
Suppleant: Susanne Lindberg.

Revisor: KPMG AB, med Gunilla Wernelind såsom huvudansvarig
auktoriserad revisor. Vald av bolagsstämman.

1)

Lena Lilja och Olof Wogén är försäkringstagarrepresentanter i styrelsen
och utsedda av Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening.
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Ledning
Jakob Carlsson

Roger Lidberg

Vd. Född 1967. Anställd 2007. Tidigare finanschef. Utbildning: Civilekonom
Örebro Universitet, MBA City University of London. Styrelseuppdrag: Lansa
Fastigheter, Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK). Tidigare erfarenhet: Chefscontroller SPP och Handelsbanken Liv, koncerncontroller Alecta.

Affärschef. Född 1960. Anställd 1995. Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds
och Uppsala Universitet. Styrelseuppdrag: Inga. Tidigare erfarenhet: Olika
chefsbefattningar Länsförsäkringar och Skandia.

Göran Laurén
Vice vd, chef Kapitalförvaltning. Född 1962. Anställd 2007 (LFAB). Utbildning:
Executive MBA Stockholms universitet. Styrelseuppdrag: Ordförande LF
Sak Fastighets AB. Tidigare erfarenhet: Chef Kapitalförvaltning och CIO
Länsförsäkringar AB, vice vd Länsförsäkringar Hypotek, finansdirektör SBAB.

Veronika Engstrand
Chefsjurist. Född 1976. Anställd 2015. Utbildning: Jur. kand. Uppsala
Universitet. Styrelseuppdrag: Inga. Tidigare erfarenhet: Länsrättsnotarie,
försäkringsjurist Finansinspektionen, rättsenhetschef försäkring och pension
Finansinspektionen.

Peter Marell
CFO. Född 1967. Anställd 2007. Utbildning: Civilekonomexamen Umeå
Universitet. Styrelseuppdrag: Inga. Tidigare erfarenhet: Controller och
chefscontroller Länsförsäkringar Liv, Business Controller Bombardier
Transportation.

Andreas Modigh
Chef riskanalys. Född 1980. Anställd 2013. Utbildning: Tillämpad matematik
KTH. Styrelseuppdrag: Inga. Tidigare erfarenhet: Front Office developer
Ignis Asset Management London, Credit developer Front Arena.

Anna Hammer
Chef Investering. Född 1977. Anställd 2013. Utbildning: Doktorsexamen
nationalekonomi. Styrelseuppdrag: Inga. Tidigare erfarenhet: Chefekonom
Länsförsäkringar AB, ämnesråd Finansdepartementet, räntestrateg Nykredit.
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Definitioner
Förvaltningskostnadsprocent
Driftskostnaderna enligt resultaträkningen samt skaderegleringskostnader enligt not 6 i förhållande till genomsnittligt förvaltat kapital.

Konsolideringskapital
Eget kapital, obeskattade reserver (inklusive uppskjuten skatt) samt
övervärden på tillgångar.

Kapitalbas
Kapitalbasen består av primärkapital och tilläggskapital. Primärkapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder värderade i enlighet
med Solvens II-regelverket samt efterställda skulder. Tilläggskapitalet består av poster som inte är upptagna i den legala balansräkningen
men som kan krävas in för att täcka förluster. I Länsförsäkringar
Liv består i huvudsak kapitalbasen av eget kapital och obeskattade
reserver enligt legalt bokslut som justerat med omvärderingsposter
som uppstår vid omvärdering av balansräkningen i enlighet med
Solvens II.

Minimikapitalkrav
Minimikapitalkravet utgör den minsta storlek på det medräkningsbara primärkapitalet och beräknas med beaktande helt eller delvis av
försäkringstekniska avsättningar, premieinkomst, positiv risksumma,
uppskjutna skatter, administrativa kostnader och avgiven återförsäkring samt solvenskapitalkravet.

Kapitalkvot
Kapitalbasen i förhållande till solvenskapitalkravet.
Kollektiv konsolideringsgrad
Kvoten mellan marknadsvärdet på totala nettotillgångar och bolagets totala åtagande gentemot försäkringstagarna (garanterade
åtaganden samt preliminärt fördelad återbäring) för de återbäringsberättigade försäkringarna.

Solvensgrad
Marknadsvärdet av bolagets totala nettotillgångar i förhållande till
garanterade åtaganden till försäkringstagarna (försäkringstekniska
avsättningar enligt balansräkningen).
Solvenskapitalkrav
Regulatoriskt solvenskapitalkrav beräknat enligt Länsförsäkringars
Interna modell.

Kollektivt konsolideringskapital
Marknadsvärdet på totala nettotillgångar minskat med bolagets
totala åtagande gentemot försäkringstagarna (garanterade åtaganden samt preliminärt fördelad återbäring) för de återbärings
berättigade försäkringarna.

Adress

Produktion: Länsförsäkringar Liv i samarbete med Springtime-Intellecta.
Foto: Länsförsäkringars bildbank och Jimmy Eriksson.
Tryck: Elanders Sverige AB. Vi trycker på det miljövänliga.
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Länsförsäkringar Liv
106 50 Stockholm
Besök: Tegeluddsvägen 11–13
Tel: 08-588 400 00
E-post: info@lansforsakringar.se

Trycksak
3041 0123
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