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Förskolorna i länet har fått 3 708 reflexvästar av oss. Läs mer på sidan 16-17.

Återbäring 2016 Guldkund Digitalisering

Tack vare några år med en stabil 
försäkringsaffär kunde vi betala ut 
återbäring till våra kunder under 2016. 
Ungefär 55 000 företag, lantbrukare 
och privatpersoner i länet fick dela på  
40 miljoner.

Ungefär 500 Guldkunder har fått 
tillbaka 1 000 kronor på sin självrisk 
under 2016, vilket har varit mycket 
uppskattat. Förutom självriskförmånen 
får du som Guldkund en hel rad andra 
förmåner och erbjudanden. 

Kundernas krav på självservicetjänster 
ökar. Kundmötet i sin helhet är jätte-
viktigt, och där hamnar de digitala 
kanalerna allt mer i centrum. För att 
lyckas måste vi helt enkelt vara med  
på den digitala utvecklingsresan.
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Resultat 2016

Totalavkastning kapitalförvaltning

BANK
  
Inlåning, Mkr 2 128 1 993
Utlåning, Mkr 3 795 3 426
Förvaltad fondvolym, Mkr 317 231
Antal kunder 15 500 14 900

NYCKELTAL 2016 2015

Rörelseresultat efter skatt, Mkr 111 68
Balansomslutning, Mkr 2 839 2 739
Konsolideringsgrad 355 % 334 %
Medelantal anställda 100 99

SAKFÖRSÄKRING
  
Premieintäkt, Mkr 418 402
Tekniskt resultat i 
försäkringsrörelsen, Mkr 12 -35
Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring 103 % 101 %
Totalavkastning 
kapitalförvaltning 7,2 % 7,2 %
Antal kunder 57 500 56 400

LIVFÖRSÄKRING
  
Premieinkomst, Mkr 92 96
Totalt försäkringskapital, Mkr 2 313 2 247
Antal kunder 17 800 17 600
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Utvecklat samarbete 
med Parasport  
Jämtland Härjedalen
Under de senaste två åren har vi haft ett 
samarbete med Parasport JH som innebär 
att de hjälper oss att fördela en summa 
pengar varje år som ska stötta olika projekt 
och verksamheter i länet som riktar sig 
till funktionshindrade. Syftet är att stärka 
möjligheten att utöva idrott och att öka 
utbudet av aktiviteter till funktionshindrade. 
Det är ett arbetssätt som fungerar mycket 
bra, eftersom Parasport JH vet vilka behov 
och möjligheter som finns.  
 Vid årsskiftet varje år återrapporterar 
Parasport JH till Länsförsäkringar Jämtland 
hur pengarna fördelats och använts. En av de  
verksamheter som fick stöd under 2016 är  
Östersunds SK som fått pengar för att ut-
veckla verksamheten i träningsgruppen för  
de som har en funktionsnedsättning. 
  - Tack vare stödet från Länsförsäkringar 
Jämtland har föreningen fått bra möjligheter 
till att rekrytera fyra nya skidåkare och tre  
ledare, berättar Fredrik Andersson, idrotts-
konsulent på Parasport JH.

Lilla Årefjällsloppet
Lilla Årefjällsloppet är en del i vårt barn- 
och ungdomsengagemang. Det är en 
aktivitet vi arrangerar tillsammans med  
Friluftsfrämjandet i samband med Årefjälls-
loppet. Tack vare Lilla Årefjällsloppet finns 
möjlighet för de mindre barnen att åka en 
kortare bana, vinna priser och få medalj och 
diplom.  

Första året vi genomförde ”tävlingen” 
var 2015 och då tävlade ett hundratal 
barn. 2016 var det dubbelt så många som 
tävlade och alla barn 
som ställde upp 
fick en reflexväst 
av Länsförsäkringar 
Jämtland.

Under våren 2016 tog vi fram ett erbjudande 
som riktar sig till alla som köper bostad av 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. 
Köparen erbjuds en kostnadsfri prova på- 
försäkring för sitt nya hem i tre månader. 
De som väljer att lägga sitt bolån i vår bank 
får boendeförsäkring gratis hela första året.

Skydda dig mot 
vattenskador 
och få rabatt 
Under 2016 införde vi nyheten att våra kunder 
får 10 procent rabatt på sin villahemförsäkring 
om de installerar vattenfelsbrytare. Enkelt  
beskrivet kan man säga att en vattenfels-
brytare är precis vad det låter som – när den  
upptäcker ett vattenfel så bryter den vatten-
tillförseln. 
 En vattenfelsbrytare monteras på in-
kommande vattenledning och den känner av 
flödet. Om det skulle vara ett konstant flöde 
i ledningen, vilket inte är normalt, så bryter 
den vattentillförseln. Om det 
händer vet du att du måste 
felsöka, att det finns ett 
läckage någonstans. På bilden syns tränaren Örjan Eriksson med sina adepter.

Agria 
smådjur
Sedan hösten 2016 arbetar Anki Thulin, Läns- 
försäkringar Jämtland, heltid med Agrias 
försäkringar för sällskapsdjur. Hon är region- 
chef för verksamheten i de fem norrlandslänen.  
I ansvaret ingår försäljnings-, budget- och  
evenemangsansvar. Det finns 16 försäkrings-
förmedlare i Norrland.
 - Det är fantastiskt roligt och att fokusera 
på ett affärsområde gör att jag kan jobba 
effektivare. Naturligtvis är det en utmaning 
med ett så stort geografiskt område, men med  
dagens teknik kan mycket skötas på distans, 
säger Anki Thulin. 
 Under 2016 tecknade vi 1 300 nya för-
säkringar och vi har 10 701 djur försäkrade 
i Jämtlands län; 6 747 hundar, 3 878 katter 
och 567 andra sällskapsdjur. Vi deltog i ett 
trettiotal evenemang för att möta våra kunder. 

Tomas Eriksson 
från Hackås ny vd 
I början av oktober 2016 blev det klart att 
Tomas Eriksson var den som skulle efterträda 
Pia Sandvik, som slutade vid halvårsskiftet. 
Tomas tillträdde sitt nya jobb som vd för 
Länsförsäkringar Jämtland i januari 2017. 
Tomas kommer senast från Skistar där han 
arbetat som fastighetschef och han har också 
många års erfarenhet från styrelsen för 
Länsförsäkringar Jämtland, som ledamot och 
ordförande. Så här sa Tomas när det stod klart 
att han var vår nya vd:

 -Det känns otroligt spännande och 
inspirerade att få möjligheten att leda 
Länsförsäkringar Jämtland in i framtiden. 
Att Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt 
bolag som ägs av sina kunder innebär stora 
möjligheter att utvecklas. 

Försäkringserbjudande 
till bostadsköpare

Ungdomsledarstipendiet
 

Stipendiet har delats ut sedan 1974. Sedan några år tillbaka delas 
stipendiet ut till engagerade ungdomsledare, i samband med 
fullmäktigevalet i respektive kommun. Eftersom val av ledamöter 
till Länsförsäkringar Jämtlands fullmäktige sker var tredje år i varje 
kommun är det stipendieutdelning vart tredje år i respektive kommun. 
De som mottog stipendiet hösten 2016 var: Ann Kvemo, Frostviken, 
Strömsunds kommun; Kristina Häggström, Ragunda BK, Ragunda 
kommun; Fredrik Jonasson, Svegs IK, Härjedalens kommun.

5 

Årets hållbara företag 2016

I november 2015 delade vi för första gången 
ut företagsutmärkelsen Årets hållbara företag 
på den årliga företagargalan Guldgalan. 
Vinnaren är ett företag i Jämtlands län som 
arbetar målmedvetet och strategiskt med 
hållbarhet på alla områden – ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt.  
 En jury med representanter från oss och 
andra lokala företag, med bred kompetens 
inom hållbarhet, utser vinnaren. 

Årets hållbara företag 2016 blev Woolpower i 
Östersund och juryns motivering löd: 
Vinnaren är ett företag som har stort fokus 
på långsiktig hållbarhet i alla avseenden. 
Tillsammans är ett nyckelord – medarbetare, 
kunder och leverantörer involveras i hållbar- 
hetsarbetet. Företaget kännetecknas av 
hög innovationsförmåga som ständigt ut-
vecklar både den miljömässiga och sociala 
hållbarheten. En stark ekonomi gör det möjligt.

Idrottstalanger 2016

Varje år sedan 1974, precis som ungdomsledarstipendiet, delar vi ut två 
stipendier på 10 000 kronor vardera till två idrottstalanger – en tjej och 
en kille – som under året presterat resultat på god nationell nivå och 
tillhört en förening som är ansluten till JH Idrottsförbund. 
 Stipendiaterna utses i ett samarbete med JH Idrottsförbund som 
hjälper oss att värdera och bedöma inkomna ansökningar. De två 
idrottstalanger som mottog stipendiet våren 2016 var Tua Dahlgren, 
längdåkning, och Martin Ponsiluoma, skidskytte. 

Woolpower

Länsförsäkringar Jämtland delar varje år ut flera stipendier och utmärkelser, till allt från unga idrottstalanger 
till hållbara företag. Det är en del i vårt samhällsengagemang, vårt arbete för länets framtid och utveckling. 
Genom våra stipendier får vi möjlighet att lyfta fram såväl idrottare, som engagerade eldsjälar och företagare.

Våra stipendier och utmärkelser

Martin Ponsiluoma och Tua Dahlgren, 2016 års idrottstalanger.
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Vi skapar 
trygghet, tillväxt och framtid
Det lokala, kundnära och kundägda bolaget, Länsförsäkringar Jämtland, lägger ytterligare ett framgångsrikt 
år till handlingarna i sin 168-åriga historia. Att vara trygg i sin historia, men samtidigt vara öppen, engagerad 
och alert inför den utveckling som sker i omvärlden är några av framgångsrecepten.

Utveckling i allt snabbare takt 

En utmaning som vi delar med många andra är  
digitaliseringen. Utvecklingen av verksamheter,  
produkter och tjänster går allt snabbare. 
Utmaningen ligger i att utvecklas i takt med 
kundernas behov och förväntningar, helst 
ligga steget före. Vi är idag unika eftersom 
 vi är kundägda, lokala och nära, vilket väldigt 
många värdesätter och uppskattar. Om vi i 
den digitala utvecklingsresan löpande kan 
addera kundvärden behåller vi vår unika 
position och kombinationen blir något 
som kommer att 
vara väldigt svårt 
att kopiera. Vi 
befinner oss på en 
spännande resa 
utan att veta vad 
slutdestinationen är, om det ens finns en 
sådan. Som kundägt bolag strävar vi också 
efter att vår utveckling i grunden ska bygga 
på insikter om våra kunders behov, deras 
förväntningar och beteenden. Utveckling 
innebär förändring och förändringar upplevs 
inte av alla som förbättringar, varken bland 
medarbetare eller bland kunder. Det måste 
vi ha respekt för och tänka på i vårt fortsatta 
arbete.  Utveckling är också i allra högsta grad 
en hållbarhetsfråga, kanske vår viktigaste 
hållbarhetsfråga då den berör både sociala, 
ekonomiska och miljömässiga frågor.

För andra banker och försäkrings-
bolag är inte Jämtland och Härje-
dalen hela världen. Det är det för oss

Internationellt och nationellt sett är 
Länsförsäkringar Jämtland inget stort bolag, 
men i Jämtlands län är vi ett av de större 
bolagen och ser man till samhällsengagemang 
och länets hållbara utveckling och framtid 
bidrar vi på ett betydande sätt och det är 
vi stolta över. Sedan kan vi bli bättre på att 

berätta om det, men någonstans har det alltid 
varit en självklarhet för vår del. Traditionellt 
tror jag att den breda allmänheten framförallt 
tänker på vår sponsring i olika idrottsliga 
sammanhang, men vårt engagemang är mycket 
bredare än så. Det omfattar exempelvis också 
klimatfrågor och regionala utvecklingsfrågor.  
Vi lyfter gärna fram och stöttar idrottare, eld- 
själar och företag. Etableringen av National-
museum Norr stöttas av oss och vi har genomfört  
mycket uppskattade allsångskvällar med 
fullmäktigeval i Stugun, Strömsund och Sveg  
under året där lokala artister gjort bejublade 

framträdanden 
i kombination 
med kakkalas. 
Leverans av  
3 700 reflex-

västar till förskolebarnen i Jämtlands län är 
ytterligare ett av årets bidrag inom ramen 
för vårt samhällsengagemang och vår roll 
i Jämtlands län. När vårt kundägda bolag 
dessutom har möjlighet ge kunderna, våra 
ägare, återbäring bidrar det också. Under 2016 
betalade vi ut 40 miljoner kronor till ungefär  
55 000 jämtlänningar och härjedalingar.  

Närhet som en del av vår affärsmodell

En av våra bärande principer är övertygelsen om  
att kundorienterad verksamhet bedrivs bäst så 
nära kunden som möjligt. Vi får ofta återkoppling  
från våra kunder, som säger att det är en fram- 
gångsfaktor. När konkurrenterna nu lämnat  
Jämtlands län ökar vi istället antalet lokala 
kundmöten. Vi gjorde mer än 1 000 trygghets- 
och skadebesiktningar ute i länet under 2016. 
Att närhet gör skillnad framkom också tydligt 
vid branden på Vickervägen i Lillsjön med ett 
flertal skadedrabbade kunder som hade oss 
och andra som försäkringsbolag. En sådan 
gång blir skillnaden markant när vi är på plats 
momentant med ett antal medarbetare som 
kan hjälpa och stötta våra kunder när krisen  

är ett faktum och behovet av hjälp är som 
störst. 
 För oss är kunder inte bara försäkrings-
tagare och konton. De är grannar, vänner 
och bekanta. Och det är ingen tillfällighet 
att vi kallar vårt bästa erbjudande till våra 
privatkunder för Guldkund. 

Hållbar prestationskultur

Vår bransch tillhör inte de områden som har 
hög sjukfrånvaro, men vi är inte på något sätt 
vaccinerade från arbets- och stressrelaterad 
sjukfrånvaro. Och man ska komma ihåg 
att bakom varje sjukskrivningssiffra finns 
en människa. Det är ett komplext område 
med många ingående parametrar där en av 
nycklarna är att arbeta förebyggande. För oss 
är en av pusselbitarna att arbeta med att varje 
medarbetare ska ha ett tydligt uppdrag och 
förstå sitt bidrag till helheten. Sedan ska det 
finnas en balans mellan de krav som ställs för 
att utföra uppdraget och de förutsättningar 
medarbetaren har för att klara av uppdraget. 
 Dessa två delar behöver kalibreras och 
det tror vi görs bäst genom löpande dialog 
mellan medarbetare och chef, det vi kallar 
prestationssamtal.  Alla de aktiviteter vi 
gör sammantaget ska leda fram till det vi 
benämner hållbar prestationskultur.

Tillväxt med lönsamhet och de mest 
nöjda kunderna

Från en position som marknadsledande i 
Jämtland och Härjedalen fortsätter vi växa 
inom försäkring och vi växer mer än på många 
år. Antalet försäkringar har ökat med 3 500 
under 2016 och försäkringsverksamheten 
levererar ett resultat på 12 miljoner. Skade-
kostnaderna har ökat jämfört med 2015 vilket 
framförallt beror på skadelivräntor och ränte- 
effekter på reserver – våra kunder har inte 
varit mer skadedrabbade under 2016. Vår 

För oss är kunder inte bara 
försäkringstagare och konton.  
De är grannar, vänner och bekanta

bankverksamhet fortsätter med mycket 
stark tillväxt inom både privat- och företags-
kundsegmenten. Vår företagsbank hade under  
2016 den starkaste tillväxten i hela läns-
försäkringsgruppen. Total affärsvolym i vår 
bank var under 2016 6,4 miljarder.     
 I Svensk Kvalitetsindex undersökningar 
(SKI) är resultatet att vi har de mest nöjda 
kunderna inom flertalet produktområden och 
många av våra nya kunder söker sig till oss på 
rekommendation av andra kunder.

Kapitalförvaltningen avgörande för 
resultatet

Bolagets totala resultat efter skatt landar på 
111 miljoner kronor 2016 vilket givetvis är ett 
mycket bra resultat. Avgörande för det goda 
resultatet är kapitalförvaltningen som 2016 
levererade en avkastning på 7,2 procent. Då 
det under året varit politisk oro i stora delar 
av världen, bland annat med Brexit under 
sommaren samt presidentval i USA under 
hösten, har det inte varit självklart att uppnå 
den avkastningsnivån. 

Risk och regelverk – en stor del av 
vår vardag

Att hantera risk är en kärnkompetens i vår 
verksamhet, att ta risker är vår affär och att 
ta rätt risker är det vi bygger vår verksamhet 
på. Det är inte alltid så lätt och vi arbetar 
kontinuerligt med att analysera risker och 
utfall och att kalibrera vårt risktagande. 

KENT KARLSTRAND 
Tf vd Länsförsäkringar Jämtland 2016

Stabilitet och långsiktighet, dvs. ekonomisk 
hållbarhet, är det vi strävar efter. Detta 
genomsyrar hela vår verksamhet såväl 
försäkring som bank och kapitalförvaltning. 
 En typ av risk vi också måste hantera är  
risken för brottslighet riktad mot vårt för- 
säkrings- och bankkollektiv, en risk som tyvärr 
ökar. Senaste åren har regelverkskraven 
skärpts betydligt i syfte att skydda kundernas 
intressen. Syftet är i grunden bra, om än 
resurskrävande, och de granskningar som 
gjorts av vår verksamhet under året kan 
sammanfattas med att vi har god intern 
styrning och kontroll.   

Medarbetare som gör skillnad

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till 
alla chefer och medarbetare för alla goda 
prestationer under 2016. I stort som smått 
har ni alla bidragit till en fortsatt utveckling 
av det lokala, kundnära och kundägda 
Länsförsäkringar Jämtland. Tack för det stöd 
jag haft under min tid som tillförordnad vd.

Stafettpinnen lämnas vidare

Jag har haft styrelsens uppdrag och för-
troende att vara tillförordnad vd under andra 
halvåret 2016. Från 2017 är nu Tomas Eriksson 
ny vd för Länsförsäkringar Jämtland och jag 
ser fram emot ett fortsatt bra samarbete 
med Tomas där vi alla tillsammans fortsätter 
utveckla vårt fina bolag för framtiden i 
Jämtland och Härjedalen.

7 
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Vi fortsätter växa  
inom försäkring
2016 har varit ett bra år för vår sakför-
säkringsaffär. Vi ser fina ökningar i 
marknadsandelar på flera områden, både 
inom privat- och företagssegmentet.  Totalt 
i alla kundsegment har antalet försäkringar 
ökat med ungefär 3 500 under året, vilket 
är den största ökningen på många år. 

Trots att vi är marknadsledande 
fortsätter vi att växa

Vår marknadsandel bland privatkunder 
fortsätter att öka. Både inom villahem-
marknaden och personbilsmarknaden ser vi 
en fin utveckling av våra marknadsandelar, 
vilket är glädjande eftersom försäkring av 
boende och bil ofta är grunden till relationen 
med våra privatkunder. Alla som tecknar en 
villahemförsäkring hos oss får erbjudande 
om en Trygghetsgenomgång. Under 2016 
har ungefär 440 Trygghetsgenomgångar 
genomförts hos våra kunder.
 - Vid en Trygghetsgenomgång hjälper vi 
kunderna att identifiera skaderisker och 
ger tips om enkla åtgärder som hen kan 
vidta själv för att förhindra eller begränsa 
skador, berättar Fredrik Edholm som är 
skadeförebyggare på privatförsäkring. 
 Under året har vi tagit över nyteckning av 
individuell olycksfallsförsäkring för vuxna 
från Länsförsäkringar AB. Försäkringen har 
tidigare hanterats gemensamt för alla 23 
länsbolag men från och med 2016 tecknas den 
lokalt hos oss på Länsförsäkringar Jämtland. 

Vår barnförsäkring har haft en fin utveckling 
under året, bland annat tack vare en om-
arbetning av försäkringen som ger kunden 
bättre villkor. Vår barnförsäkring rankas 
som en av de bästa på marknaden, av  
Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Sju av tio lantbruksfastigheter är 
försäkrade hos oss 

Marknadsandelen på lantbruk är stabil och 
fortfarande är nästan 7 av 10 lantbrukshushåll 
försäkrade hos oss, och antalet har till och 
med ökat något under året. Positivt är också 
att vi haft färre storskador under 2016 (till 
exempel bränder) än under ett normalår. 
Även inom lantbruk arbetar vi kontinuerligt 
med skadeförebyggande insatser, till exempel 
installationsbidrag för att öka säkerheten vid 
fliseldning och Säker Gård-konceptet. Under 
2016 diplomerades 13 säkra gårdar.
 - Som diplomerad Säker Gård får kunderna 
20 procent rabatt på sin lantbruksförsäkring 
när de gått utbildning, genomfört besiktning 
och vidtagit de åtgärder som behövs, berättar 
Anders Dahlén, skadeförebyggare inom lantbruk.
 I vår lantbruksförsäkring ingår en åter-
vinningsförsäkring, vilket innebär att man 
varje år kan anmäla hämtning av bland annat 
metallskrot och miljöfarligt avfall. Tjänsten 
är ett samarbete mellan oss och Håll Sverige 
rent – en uppskattad tjänst som är viktig för 
miljön. Under 2016 har vi rensat landsbygden 
i Jämtland och Härjedalen från 242 ton skrot 
och ungefär 12 ton farligt avfall.

Det lokala försäkringsbolaget för 
företag 

På företagsmarknaden har vartannat företag 
i länet valt oss som sin försäkringspartner. 
Det tror vi till stor del beror på att inget annat 
försäkringsbolag har samma möjlighet som 
oss att möta våra företagskunder i länets 
alla hörn. När det gäller de större företagen 
konkurrerar vi ofta om försäkringsavtal 
genom upphandlingar. 

Ökade skadekostnader bland 
privatkunder

I privatsegmentet har skadekostnaderna ökat  
under 2016. Det gäller främst kostnader för sjuk- 
dom under resa, vilket täcks av reseskyddet 
som ingår i både hem- och villahemförsäkringen 
sedan 2015. Tidigare var det en tilläggsförsäkring. 
 Lantbrukskunderna har under tidigare 
år varit drabbade av skador på grund av 
stormar och bränder. Därför är det glädjande 
att konstatera att skadekostnaderna för 
lantbrukskunder är lägre under 2016, och 
storskadorna (över en miljon) har varit få.  
 Bland våra företagsmotorkunder har också 
storskadorna varit färre än tidigare år, och  
vi jobbar fortsatt långsiktigt tillsammans 
med åkarna för att förebygga och begränsa 
olyckor. Något både åkarna och vi tjänar på. 
 Totalt under 2016 var skadekostnaderna 
355 miljoner, vilket är något mer än 2015 då 
skadekostnaden var 333 miljoner. 

Under 2016 har vi rensat 
landsbygden i Jämtland/ 
Härjedalen från 242 ton  
skrot och ungefär 12 ton 

 farligt avfall.
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Vårt bästa erbjudande till våra privatkunder

Guldkund
Guldkund är ett erbjudande som funnits 
i många år. Den 1 januari 2016 lanserade 
vi ett ännu bättre guldkundserbjudande 
som nu innehåller ännu fler värdefulla 
förmåner. 

Förutom 20 procent försäkringsrabatt och 
kostnadsfritt bankkort får Guldkunder 
tillbaka 1 000 kronor av självrisken (om den 
är minst 1 500 kronor) vid skada som är 
ersättningsbar, 20 procent rabatt på skriftlig 
värdering av bostad hos Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling, och 20 procent rabatt på 
juristtjänster hos Familjens jurist. 
 Tack vare självriskförmånen har ungefär 
500 Guldkunder fått tillbaka 1 000 kronor på 
sin självrisk under 2016. Det har varit mycket 
uppskattat. 

Anders Dahlén arbetar som skadeföre-
byggare inom lantbruk. Hösten 2016 fick 
han ytterligare en roll, som naturskade-
samordnare. Vad innebär det?
 - Vi ser att antalet naturskador som 
beror på ett förändrat klimat ökar för alla 
länsförsäkringsbolag. Det handlar om 
allt från översvämningar till stormar. Det 
är skadehändelser som ofta blir väldigt 
kostsamma för oss och besvärliga för våra 
kunder, så vi behöver ha ett gemensamt  
fokus på dessa frågor i länsförsäkrings-
gruppen, berättar Anders.
 Anders är en av 23 naturskadesamordnare 
i länsförsäkringsgruppen, varje bolag har 
en egen utsedd samordnare. Tillsammans 

ska de följa 
och analysera 
utvecklingen 
av naturskador, 
föreslå åtgärder och informera kunder samt 
samarbeta med lokala aktörer, till exempel 
skogsbolagen. 
 - Ett exempel är att vi med vår kunskap och 
erfarenhet kan vara med och påverka hur man 
bör se på skogsbruket, det vill säga allt från 
plantering till slutavverkning. Kombinationen 
av ökad frekvens av stormar och mildare 
klimat gör skogsbruket utsatt i Jämtland och 
Härjedalen. Både skogsägare och skogsbolag 
behöver ha mer kunskap och ta ett större 
ansvar, avslutar Anders.

Naturskador – klimatförändringarna påverkar oss

Katarina Rennerståhl arbetar i gruppen 
Kundtjänst bank och är en av dem som 
dagligen möter Guldkunder och kunder som 
vill bli Guldkund. Så här säger Katarina om 
vårt guldkundserbjudande: 

 - Guldkund är ett starkt erbjudande 
som motiverar kunder att samla sina 
bank- och försäkringstjänster hos oss på 
Länsförsäkringar Jämtland. Under 2016 
har vi haft ett större internt fokus på 
erbjudandet och vi jobbar tillsammans i 
team. I varje team finns medarbetare från 
bank, försäkring och fastighetsförmedling 
representerade, för att ge kunderna 
service och hjälp. Det interna samarbetet 
uppmuntrar oss till att prata, pusha och 

återkoppla till varandra, för att ge kunderna 
riktigt bra service och support. Det ger 
också oss en teamkänsla och vi får bättre 
kunskap om och förståelse för varandras 
arbetsvardag inom bank, försäkring och 
fastighetsförmedling. Kunderna som jag 
träffar i kundentrén presenterar sig stolt 
som Guldkunder och varje vecka träffar jag 
kunder som blivit varmt rekommenderade 
att anlita Länsförsäkringar Jämtland när det 
gäller både bank och försäkring (med en bra 
skadereglering). Guldkunderna pratar ofta 
om att de sparar pengar och får bättre koll 
när de samlar allt på ett ställe, och det finns 
också en stolthet hos många kunder över att 
vara lojala mot ett lokalt företag de tycker 
gör ett bra jobb! 



En del är ledsna, andra förvirrade eller arga. 
Det känns väldigt viktigt och bra att kunna 
möta våra kunder öga mot öga.

När det som inte får hända händer

Det första dygnet

Det var räddningstjänst från flera stationer, 
ambulans och polispatruller på plats. Vid halv 
fem var branden under kontroll och risken att 
branden skulle sprida sig till andra fastigheter 
var över, men eftersläckningsarbetet pågick 
långt in på torsdagen. Även om de boende 
drabbades olika – vissa lägenheter var helt 
utbrända, andra enbart rökskadade – så 
var alla lägenheter obeboeliga. Totalt 20-25 
personer stod utan husrum.
 När Ida, som hade byggskadejouren, 
tog emot larmsamtalet fick hon samtidigt 
information om att det skulle vara ett 
möte klockan 10 för hyresvärdar, boende, 
försäkringsbolag och räddningstjänsten. Två 
av våra medarbetare på skadeavdelningen, 
Carola och Linda, åkte därför till jobbet 
tidigt för att förbereda sig för en lång dag. 
Allra först tog de reda på vilka lägenheter 
som var försäkrade hos oss, vilket var fem 
lägenheter. Det visade sig senare att en av 
dem totalförstördes i branden och de andra 
var rökskadade. Carola kontaktade också det 
saneringsföretag som vi samarbetar med, för 
att de skulle vara på plats till mötet.

 - Om vi vet vilka som är våra försäkrings-
tagare redan när vi kommer dit kan vi ta 
initiativet och söka upp dem direkt. Många 
är chockade och en del vet inte själva vilket 
försäkringsbolag de har, berättar Linda. 
 Maria Skånöy och Simon Östberg bodde i 
en av lägenheterna, på nedre plan längst bort 
från den lägenhet där branden började. Ingen 
av dem var hemma just den natten, vilket de 
idag är tacksamma för. Maria fick veta när en 
granne ringde henne mitt i natten. 

 - Först fattade jag inte riktigt vad som hände.  
Jag ville bara åka dit direkt för att se hur stor  
skadan var, men jag insåg att det inte var någon  
idé, att det var för sent. Så jag bestämde mig 
för att vänta till morgonen.
 Det blev inte mycket sömn den natten för 
Maria, eller för Simon som befann sig i Gävle. 
Vid femtiden kom första nyheten på nätet, och 
i Facebook-flödet såg de bilder. Bilder som de 
egentligen inte ville se. Så när Maria åkte hem 
till Vickervägen för att vara med på mötet var 
hon beredd på det värsta:

 - Ändå var det så himla känslosamt att 
komma dit. Det sprang runt poliser och brand- 
män överallt och en förtvivlad granne stod 
där mitt i alltihopa. Det var hemskt.
 Carola och Linda och två skadereglerare 
till, Martin och Ida, var på plats i god tid innan 
mötet för att kunna göra en första bedömning 
av omfattningen och stämma av med räddnings- 
tjänsten och saneringsföretaget innan mötet. 
När mötet började pågick eftersläcknings- 
arbetet och lägenheterna var avspärrade.

Alla boende fick 
information om läget, 
vad som hänt och 
vad som händer nu, 

av räddningstjänsten och Länsförsäkringar 
Jämtland.
 På mötet sökte Linda upp Maria för att ta hand  
om hennes frågor och ge henne information. 
Linda berättar att det är en del av hennes roll, 
att finnas där för kunderna och att vara ett stöd.
 - Reaktionerna vi möter är väldigt olika. En 
del är ledsna, andra förvirrade eller arga. Det 
känns väldigt viktigt och bra att vara på plats, 
att kunna möta våra kunder öga mot öga. Vi 
hjälper dem, vi informerar och bara finns där. 
Vi står nog för en slags trygghet, säger Linda. 

Natten mot torsdag den 19 maj 2016 brann en lägenhetslänga med bostadsrätter i Lillsjön. Larmet till Räddningstjänsten kom 
strax efter midnatt och branden som startade i en av lägenheterna spred sig snabbt vidare. Ungefär halv fem var branden under 
kontroll och räddningstjänsten ringde då Länsförsäkringar Jämtlands egen byggskadejour för att berätta om det som hänt. 
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Maria bekräftar att det var skönt och tryggt 
att vi var där, att hon fick träffa Linda. 
 - Frågorna snurrar i huvudet när man har 
förlorat sin trygghet, sitt hem. Det första jag 
sa till Linda var ”Nu är du min trygghet!”.  Utan 
försäkringsbolaget står man bara där, jag hade  
ingen koll på vad vi hade för försäkringar, vad de  
täckte och inte. Det fanns de som var tvungna 
att sitta där och prata i telefon med sitt för-
säkringsbolag, men Linda var där. På riktigt. 
Hon sa att jag kunde fråga, besöka, ringa och 
mejla henne hur mycket jag ville. Det var en 
otrolig trygghet.

Dagarna efter branden

Carola berättar att väderprognosen visade att 
det skulle komma mycket regn på lördagen, 
två dagar efter branden. Så på fredag morgon 
såg hon till att taket på byggnaden täcktes. 
Det gjorde att vi kunde förhindra omfattande 
vattenskador, vilket annars skulle ha inneburit 
en rejäl ökning av kostnaderna för återställa 
den brandskadade byggnaden. 

Maria och Simon och deras hund flyttade hem 
till Marias pappa i Norderåsen. Men redan på 
måndagen gick Maria till Länsförsäkringar 
Jämtland, för att prata med Linda. 
 - Jag hade kanske inte jättemycket frågor just 
då, men det var viktigt för mig att träffa Linda.  
 Därefter följde en lång period med täta 
kontakter. Maria och Simons saker kunde 
räddas, men allt var rökskadat.  Allt skulle 
saneras och tvättas.
 - Det har fungerat jättebra, det finns hela 
tiden förståelse och det bara flyter på. Vi har fått  
snabba besked på alla frågor som dyker upp, 
räkningar som ska betalas. Vi har haft tät 
kontakt med Linda under lång tid, berättar Maria. 

Läget nu

Återuppbyggnaden av lägenhetslängan på  
Vickervägen pågår. Carola är med på bygg- 
möten varannan vecka, där fastighetsägare, 
entreprenörer och föreningen är med. 
 - Efter en brand räknar vi alltid med minst 
ett år innan byggnaden är återställd, när det 

gäller Vickervägen räknade vi från start med 
1,5 år. Just nu ser det ut som om alla kan 
flytta tillbaka under sommaren.
 Maria och Simon, som väntar sitt första 
barn, bor nu tillfälligt i en lägenhet i Öster-
sund. Men de ser fram emot att komma hem 
till Vickervägen. 
 - Det är lustigt, vi hade pratat om att köpa 
hus, att flytta från Vickervägen. Men vi slets 
därifrån utan att vi fick bestämma själva, så nu 
vill vi bara hem, säger både Maria och Simon. 
 Det som har hänt har påverkat Maria och 
Simon, på olika sätt. De har insett hur många 
bra människor de har runt omkring sig, som 
hjälpt dem på olika sätt. Att det som händer 
andra även kan hända dem. Och trots att de 
båda alltid har varit försiktiga (de drar alltid 
ur kontakter och har brandskyddsutrustning 
hemma), så är de ännu mer noga nu. 
 - Idag skulle det vara otänkbart för mig att 
lämna hunden ensam hemma, avslutar Maria. 
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VAD HÄNDER NÄR DET BRINNER?
När det brinner i en fastighet jobbar vi i team. Vi åker alltid ut för att träffa våra 
försäkringstagare och i detta fall var byggnaden försäkrad hos oss, liksom fem av tolv 
lägenheter. Eftersom det var en så omfattande skada var fyra skadereglerare, Linda, 
Carola, Martin och Ida, på plats direkt efter branden på Vickervägen.  Lösöresreglerare 
och byggnadsreglerare har olika roller, men de hjälper varandra. Carola, Linda och 
Martin är de som har ansvaret efter branden på Vickervägen. 
 • Linda och Martin reglerar lösöresskador, dvs. värderar och ersätter de saker som 
försäkringstagarna har, allt från kläder till möbler och annat. De har kontakt med och 
hjälper dem som bodde i lägenheterna. 
 • Carola reglerar byggskador, dvs. har bland annat ansvar för att bedöma skadans 
omfattning, ansvara för sanering och sköta den löpande dialogen med fastighetsägare, 
alla entreprenörer och föreningen.
 När en försäkringstagare förlorar allt hjälper vi dem direkt med en snabbutbetalning 
för att de ska kunna köpa det nödvändigaste. Det kan handla om mat, kläder och skor, 
några nätter på hotell.

Simon Östberg och Maria Skånöy
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Banken har medvind – tillväxten ökar

Tillströmningen av nya privatkunder har 
varit god under hela året. Medarbetarna 
på privatbank har öppnat nästan 1 100 nya 
privatkonton, vilket innebär i snitt 20 nya 
konton varje vecka under året. Och med nya 
kunder och konton följer ofta sparande, lån 
och inte minst försäkringar med.
 - Det är verkligen roligt att allt fler får 
upp ögonen 
för vår bank 
och vårt starka 
bankerbjudande. 
Kunderna ser 
fördelarna med att vi har både bank och 
försäkring under samma tak och många som 
byter till vår bank gör det på rekommendation 
av någon de känner, som är väldigt nöjd, 
berättar Elin Jönsson, privatrådgivare. 
 Den 1 juni 2016 infördes amorteringslagen. 
Den innebär bland annat att nya bostadslån 
ska amorteras med två procent om året 
ner till 70 procent av bostadens värde och 
därefter amorteras en procent per år ner till 

halva bostadens värde. Syftet med lagen är 
att begränsa hushållens skuldsättning och 
dämpa prisutvecklingen på bostäder. Trots 
detta är utvecklingen av bostadsmarknaden 
i Östersund med omnejd mycket stark och 
banken på Länsförsäkringar Jämtland har haft 
en stark tillväxt på bolån under 2016, en ökning  
med ungefär 14 procent jämfört med 2015.
Företagsbanken växer så det knakar och 
under 2016 hade vi den starkaste tillväxten i 

hela länsförsäk-
ringsgruppen. Vi har 
öppnat nästan 170 
nya rörelsekonton, 
vilket i praktiken 

innebär lika många nya företagskunder. Till-
växten är ett resultat av ett långsiktigt och 
strategiskt arbete, ett arbete som vi fortsätter 
med under 2017.
 - Jag tror att så många företagskunder 
väljer oss tack vare att vi arbetar väldigt 
nära våra kunder. Vi tar en tydlig roll 
som rådgivare, vi jobbar proaktivt och 
det uppskattar kunderna, säger Nikolaos 
Strantzalis, företagsrådgivare på banken. 

nya privatkonton 
under 2016

Under 2016 har vi haft ytterligare ett år med mycket stark tillväxt i banken. Affärsvolymen uppgick till 6,4 miljarder 2016, jämfört med 
5,6 miljarder 2015. Antalet kunder fortsätter att öka. Den sista december 2016 var ungefär 15 500 jämtar och härjedalingar kunder i vår 
bank, vilket innebär nästan 15 procent av alla vuxna och ungdomar.

1 100
Vi har de mest nöjda privatkunderna

För tredje året i rad är Länsförsäkringar 
banken med Sveriges mest nöjda privat-
kunder. När bankerna rankas efter kundnöjdhet  
så får Länsförsäkringar betyget 74,4, vilket 
är långt över branschgenomsnittet på 62,9. 
Det visar en undersökning från Svenskt 
Kvalitetsindex (SKI) från oktober 2016.
 

Regelverkskraven har ökat

Finansinspektionen har fortsatt ökat kraven  
på bankerna, både när det gäller kund-
kännedom och rådgivningsdokumentation, 
med syfte att öka kundtrygghet och förhindra 
penningtvätt. Och under året har det visat sig 
att Jämtland inte är förskonat.
 - Under 2016 har vi faktiskt anmält några 
fall till finanspolisen, ärenden där vi har skäl  
att misstänka att det handlar om penning- 
tvätt, konstaterar Lars Rådström, bankchef.
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Många som byter till vår bank gör 
det på rekommendation av någon 
de känner, som är väldigt nöjd

Affärsvolym Antal kunder

Mer om våra resultat i SKI-undersökningar 
2016 finns på s. 15.

Tack vare några år med en stabil för-
säkringsaffär kunde vi betala ut åter-
bäring till våra kunder under 2016.  
Ungefär 55 000 kunder fick dela på  
40 miljoner, miljoner som till allra  
största del gick till länet – till före- 
tag, lantbrukare och privatpersoner. 

Att vi ägs av våra sakförsäkringskunder 
innebär att eventuella överskott går tillbaka 
till våra kunder – det är inte som i många andra  
företag i finansbranschen, där det istället är 
aktieägare som får utdelning när det går bra. 
 Som länets ledande försäkringsbolag, 
med en växande bankverksamhet, verkar vi i 
länet för länet. Eftersom vi känner ett stort 
engagemang i länet när det gäller trygghet, 
tillväxt och framtid i Jämtlands län valde vi att 
göra det till en viktig del i kommunikationen 
kring återbäringen, under parollen ”Dela 
med dig av din återbäring”, dvs vi uppmanade 
kunderna att dela med sig.
 Vi ville också visa vårt eget engagemang, 
och det gjorde vi genom att spela in filmer 
med personer som tidigare fått stipendier och 
utmärkelser av oss för sitt engagemang. Det 
var Nilla Boström från Bräcke, som berättade 
om sitt projekt Tjej!, Lucas Eriksson, som 

är ungdomsledare i Myssjö-Ovikens IF och 
Felicia Ovin, som arbetar på Kretsloppshuset i 
Mörsil med hållbarhet som ledstjärna.
 I filmerna berättar de om sitt eget engage-
mang, om hur viktigt det är att barn blir sedda, 
att tjejer får självkänsla nog att känna att de 
kan bli vad de vill, att det är viktigt att bry oss 
om en hållbar framtid. Filmerna sändes i tv4 
och på vår egen Facebook-sida, där de tre 
filmerna visades över 30 000 gånger. 
 På Facebook kunde också vem som helst  
rösta på vad de tycker är viktigast för framtiden  
i länet. Knappt 350 personer var med och  
röstade och på första plats kom arbetstillfällen,  
på andra plats barn och ungdomar, på tredje 
plats företagande, och på fjärde plats 
säkerhet och trygghet. 
 I vårt samhällsengagemang har vi fokus på 
flera av dessa frågor eftersom de bidrar till 
framtid, tillväxt och utveckling. Företagande, 
som ger arbetstillfällen; barn och unga, 
eftersom de är vår framtid; säkerhet och 
trygghet, eftersom det är alldeles naturligt för 
oss som länets största försäkringsbolag. En 
del av vårt breda samhällsengagemang är våra 
stipendier och utmärkelser, bland annat vårt 
ungdomsledarstipendium och utmärkelsen 
Årets hållbara företag. 

Denna gång valde vi att betala ut återbäringen 
genom insättning på kundens konto, och det  
gillades. Hela 95 procent av kunderna angav 
i en uppföljande mätning att de gillade ut-
betalningssättet. Samma uppföljande mätning 
visade också att privatpersoner i länet tog 
emot vårt budskap positivt:

• Nästan 60 procent av länsborna 
uppmärksammade kampanjen i tv, tidningar 
och sociala medier. Av de som spontant 
uppmärksammade kampanjen var 7 av 10 
positiva till budskapet.

• Ungefär 15 procent uppgav att de kommer 
att dela med sig av sin återbäring och 
ytterligare en tredjedel sa att de var osäkra, 
att de inte bestämt sig. Det innebär att 
ungefär hälften av de som fick återbäring 
kanske kunde tänka sig att dela med sig.

• Var femte som tillfrågades uppgav att deras 
förtroende för Länsförsäkringar Jämtland 
hade ökat av kampanjen. 

Vi tolkar dessa resultat som att våra kunder 
tycker om och tycker att det är viktigt att vi 
engagerar oss brett i länet. Så det tänker vi 
fortsätta med. 

miljoner 
i återbäring till våra kunder40
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Tillsammans med de övriga 22 länsför-
säkringsbolagen äger Länsförsäkringar 
Jämtland Länsförsäkringar AB. Inom bank  
och försäkring finns påtagliga stordrifts-
fördelar och länsförsäkringsbolagen har 
valt att samla resurser för exempelvis 
gemensamma utvecklingsfrågor och it-drift  
i Länsförsäkringar AB. I Länsförsäkringar 
AB bedrivs affärsverksamhet inom till 
exempel liv- och fondförsäkring, bank, 
fondförvaltning, djurförsäkring och hälso-
försäkring. För er kunder är vi alltid lika 
lokala – det är oss på Länsförsäkringar 
Jämtland ni möter. 

Hela länsförsäkringsgruppen arbetar under 
samma varumärke och tillsammans har vi 
under många år skapat ett starkt varumärke. 
I Sifos anseendeundersökning 2016 kommer 
Länsförsäkringar på femte plats av alla svenska  
företag. Vi tror att en förklaring är att varje  
länsförsäkringsbolag är lokalt – vi står för 

närhet och trygghet i Jämtlands län och vi har 
en unik kunskap om just vår marknad och våra 
kunder. 

Livförsäkring  
– en bolagsgemensam affär

Länsförsäkringar erbjuder liv- och pensions-
lösningar till företag och privatpersoner, 
främst inom tjänstepension. Vi har ett stort 
fondutbud till våra kunder, både under eget 
varumärke och från externa förvaltare. I  
Länsförsäkringar Liv förvaltas traditionell liv- 
försäkring, som inte nytecknas längre. Kunderna  
erbjuds att ändra sina försäkringar till ”Nya 
Trad” och mottagandet är överlag positivt. 

Marknadsledande inom 
sjukvårdsförsäkring

Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar 
AB driver produkt- och affärsutvecklingen 
inom det växande sjukvårds- och grupp- 

försäkringsområdet. Länsförsäkringar är 
marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring 
och försäkrar mer än vart tredje företag i 
Sverige. Vi erbjuder en sjukvårdsförsäkring 
som ger företagen och deras medarbetare 
tillgång till ett antal förebyggande hälso-
tjänster. På så sätt hoppas vi kunna bidra till 
bättre hälsa.
  

Extra fokus på digital utveckling i 
gemensamma utvecklingsprojekt

En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att  
driva länsförsäkringsgruppens gemensamma 
utvecklingsarbete för att stärka länsförsäkrings- 
bolagens konkurrenskraft och öka värdet 
för länsförsäkringsbolagens kunder. Mycket 
av arbetet under året har fokuserats på våra 
digitala kanaler, både tjänster som direkt kan 
användas av kunden, men också initiativ som 
förbereder kommande förändringar. 

Samverkan som stärker Länsförsäkringar Jämtland

Erbjudande 23 lokala bolag 3,7 miljoner kunder

Sakförsäkring

Bank

Liv- och pensionsförsäkring
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Länsförsäkringar har de mest nöjda privatkunderna 2016 på ett flertal produktområden. 

SKI-undersökningar (Svenskt Kvalitetsindex) 2016, privatmarknaden

Vår prisbelönta 
mobilapp har 
förbättrats 
i flera steg 
och den har 
också fått nytt 
utseende. 

• Det inloggade kundmötet, ”Mina sidor”, har 
fått ett helt nytt utseende och förbättrad 
navigering. ”Mina sidor” är nu responsiva, 
dvs. layouten anpassas till den enhet kunden 
använder. Nytt är också att medgivande för 
autogiro kan signeras digitalt på Mina sidor.

• Fondbyten på Mina sidor har förenklats och kan  
göras på samma sätt som i Länsförsäkringars  
app. Kunderna kan nu också via internet för- 
bereda ett rådgivningsmöte om sin tjänste- 
pension.

• Förbättrad webbinformation för fordons-
försäkringar, med ny funktionalitetet som gör 
det enklare att göra en skadeanmälan på vår 
webbplats.

• Tjänsteföretag kan göra intresseanmälan 
och teckna försäkring på internet.

• Arbetet med ett nytt modernare systemstöd 
för hantering av boende-, båt-, rese- och 

olycksfallsförsäkringar fortsätter intensivt. 
Det är ett viktigt steg i arbetet med att 
förenkla kunderbjudanden och för att kunna 
erbjuda fler digitala tjänster till våra kunder. 

• Förenkling av produkter och erbjudanden 
inom företags- och lantbruksförsäkring 
pågår, med syftet att förbereda en framtida 
förflyttning till det nya systemstödet och att 
möjliggöra fler digitala tjänster.
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Trygghet för alla 
förskolebarn i Jämtlands län 

 - Det var smidigt att beställa, och jättebra 
att vi kunde välja olika färger, säger Tina. 
 På de tre förskolorna i Hammerdal (Ås-
hagen, Greveholm och Mobacken) finns 
totalt cirka 90 barn i åldern 1-5 år, och upp-
tagningsområdet sträcker sig från Gåxsjö 
i nordväst till Görvik i öst. Dessutom finns 
förskolan Småfattran i Fyrås. Malle berättar 
att det var en riktig babyboom 2012 och att  
det då föddes ett 40-tal barn i och runt 
Hammerdal. 
 - Det är så kul att se att byn växer. Det 
kommer fler och fler barn till oss, det är 
budgivning på hus som tidigare inte gick att 
sälja så nu är problemet för få bostäder. Det 
finns en stark framtidstro i byn, konstaterar 
Malle glatt.
 De tre förskolorna träffas lite då och då 
för att göra saker tillsammans. En gång i 

Inför 2016 beslutade vi oss för att erbjuda alla förskolor i Jämtlands län gratis reflexvästar till barnen. Mottagandet blev fantastiskt och 
6 av 10 förskolor* har beställt reflexvästar till alla barn, vilket innebär att vi levererat 3 708 reflexvästar. I Strömsunds kommun är det 
allra flest som nappat på erbjudandet och 90 procent av alla förskolor har beställt reflexvästar till barnen.  

En av förskolorna i Strömsunds kommun är 
Åshagens förskola i Hammerdal. Vi träffade 
Tina, barnskötare och Malle, förskollärare, 
på Åshagens förskola en solig vinterdag. 
Kvicksilvret visade på -16 grader och barnen 
lekte i snön i sina rosa reflexvästar.
 - Vi är fyra förskolor i Hammerdalsområdet 
och vi hade länge pratat om att själva köpa 
in reflexvästar i olika färger till våra olika 
förskolor. Det är svårt att hålla ordning på 
vilka barn som hör till vilken förskola när vi 
ses, berättar Tina. 
 Men så såg Tina och hennes kollegor 
erbjudandet på Länsförsäkringar Jämtlands 
Facebook-sida tidigt i höstas, och genast satte 
de igång att tagga varandra. Kort därefter  
skickade vi ut ett erbjudande till alla förskole-
chefer i Jämtlands län via e-post, med ett 
erbjudande om att beställa gratis reflexvästar.

* Östersunds kommun ingår inte i statistiken då de har 
fattat ett beslut om att barnen inte ska ha reflexvästar  
med företagsreklam.

månaden träffas de för att sjunga, ”storsjung”, 
tillsammans. Om det är fint väder sjunger de 
ute. De har också regelbundna sagostunder 
med bibliotekarien och då håller de till på 
förskolan Greveholm. 
 På Åshagens förskola använder barnen 
alltid sina reflexvästar under den mörka 
perioden, även om de bara leker på den 
inhägnade gården. 
 - När det är mörkt ute kan det vara 
svårt att se barnen när de kryper in under 
vinbärsbuskarna på gården. Nu lyser vi bara 
med ficklampan så ser vi direkt var de är, 
skrattar Malle och Tina. 

17

OM REFLEXVÄSTPROJEKTET
Idén att erbjuda gratis reflexvästar till alla förskolor kommer 
från tre andra bolag i länsförsäkringsgruppen. Vi har kartlagt
alla förskolor och förskolechefer i länet och skickat ett 
erbjudande till dem via e-post, med en länk till ett webbaserat 
beställningsformulär. 
 Reflexvästarna till barnen finns i färgerna gul, orange, grön 
och rosa, i två olika storlekar. Eftersom vi tycker det är viktigt 
att de vuxna föregår med gott exempel har förskollärarna 
också fått möjlighet att beställa gratis vuxenvästar. Det är 
valfritt att välja ”förskoletryck”, dvs. förskolans namn och 
telefonnummer. De allra flesta har valt det eftersom det då 
syns väl var barnen hör hemma. 
 I augusti 2017 kommer vi att ge alla förskolor som 
missade att beställa reflexvästar i höstas en ny chans, och vi 
kommer även att erbjuda de förskolor som redan beställt att 
komplettera. 
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Digitalisering? 
- för mig är det ”do or die” 
I mars 2016 började Lena Spegel hos 
oss i en helt ny roll, en roll med fokus på 
att utveckla våra digitala kanaler och 
vår digitala kommunikation. Allt fler 
förväntar sig att kunna göra vad man 
vill när man vill med hjälp av digitala 
lösningar. Google är platsen där man 
söker och hämtar information. Om 
informationen man finner inte är relevant 
eller intressant klickar man snabbt 
vidare. Känner du igen dig?

Lena har stor erfarenhet av digital kommunikation 
och under de senaste tjugo åren har hon 
arbetat med webbutveckling, utbildning och 
kommunikation. Vad var det som gjorde Lena 
intresserad av jobbet hos oss?
 - Jag tycker bank- och försäkrings-
branschen är jätteintressant ur ett digital-
iseringsperspektiv, det är lite ”do or die”!  
Att Länsförsäkringar Jämtland är så nära 
sina kunder attraherade mig. Digitala kanaler 
kräver närhet för att vara unika. Lokal skade-
reglering är vi ensamma om och i slutänden  
är det sådant som gör skillnad för att ta plats  
i den digitala världen. 

Sökbar och valbar på Google 
– en självklarhet idag

Vi vet idag att i princip alla köp börjar på Google.  
Kunden samlar information på internet innan 
man avslutar sitt köp i den kanal de själv väljer.
 - För att vara sökbara och valbara på inter-
net måste vi komma högt i Googles träfflistor. 
Det är mitt jobb att dagligen optimera vår 
webbplats för att sökmotorer såsom Google 
ska gilla oss. Vi ska hamna högt i träfflistorna, 
och se till att de som besöker vår webbplats 
verkligen hittar den information de söker, 
säger Lena. 
 Och Lena lägger dagligen tid på att för-
bättra innehåll och struktur på vår webbplats. 

Att förstärka vad vi gör och varför, att göra  
erbjudanden och information begriplig, att 
använda termer och begrepp som Google  
”gillar”. Ett arbete som tar tid. Under 2016 har 
vi köpt sökordsmarknadsföring på Google. Om 
du till exempel söker på ordet bilförsäkring 
och surfar på en dator eller mobil i Jämtland, 
så finns vi bland de fyra första annonsmärkta 
träffarna. 
 Hur vet du då vad du behöver jobba med, 
vad du behöver förbättra?
 - Grunden är analys. Att ta reda på mer om 
besökarna på vår webbplats, vad de gör där och  
varför, om de hittar den information de söker. 
Google har bra verktyg för det, vi vet ganska 
mycket om våra besökare. 

När jag frågar Lena om vad hon är nöjd med, 
vad hon tycker att hon åstadkommit under 
2016 svarar hon:
 - Jag blir aldrig nöjd. Det är så det funkar i 
de digitala kanalerna, man blir aldrig klar. Det 
är små, små steg framåt varje dag i en värld 
där utvecklingen går rasande snabbt. Trägen 
vinner. Vi har definitivt påbörjat en resa med 
mer digital och anpassad kundkommunikation 

än tidigare och medvetenheten på bolaget har 
helt klart ökat. 

Kundernas krav på  
självservicetjänster ökar

Utvecklingen av självservicetjänster går fort 
i länsförsäkringsgruppen och vår utmaning 
är att ta hand om nyutvecklingen och föra 
den vidare till våra kunder. Ett exempel är 
självbetjäningstjänsten fordonskadeanmälan, 
en webbtjänst som förbättrades rejält våren 
2016. Kunderna kan nu enkelt registrera sin 
skada direkt i mobilen, och de kan till och 
med boka tid på verkstaden. Vi har lagt stort 
fokus på att kommunicera tjänsten till våra 

kunder och under årets två 
sista månader fick vi nästan 350 
procent fler skadeanmälningar 
via webben än årets två första 
månader.

Digitalisering är en 
utvecklingsfråga  
– inte en teknikfråga

Digitalisering driver på utveck-
ling av företag, produkter och 
tjänster och digitaliseringen 
förändrar kundernas beteenden 
och förväntningar i grunden.
 - Vi konkurrerar med många 
om uppmärksamhet. För att nå  
fram måste vi vara relevanta och 
intressanta. Vi måste lyssna på  

kunderna, skaffa oss information och 
kommunicera med kunderna på deras villkor, 
vi måste vara tillgängliga när och på det sätt 
kunderna förväntar sig. Kundmötet i sin helhet 
är jätteviktigt, och där hamnar de digitala 
kanalerna allt mer i centrum. För att lyckas 
måste vi helt enkelt vara med på den digitala 
utvecklingsresan, det är inte valbart.

Det enda vi kan vara säkra 
på är att det kommer att 
gå fortare och fortare
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Nya medarbetare

1 Lena Spegel,  
 marknadskommunikatör digitala kanaler

Lena är dalkullan från Falun som utbildade sig till ingenjör vid Högskolan 
i Dalarna. Hon arbetar med att utveckla kommunikation i digitala 
kanaler. Lena tycker det är kul att vår bransch förändras i så snabb takt. 
”Digitaliseringen går fort och den gör stora avtryck”. När Lena inte är 
”fotbollsmorsa” ägnar hon sig helhjärtat åt gården i Marieby.

2 Peter Holmer, privatförsäkring
Peter har en kandidatexamen i ekonomi och han arbetar som säljare i 
gruppen privatförsäkring. Han gillar gemenskapen och familjekänslan och 
han kände sig snabbt välkommen när han började. På fritiden spelar Peter 
gärna golf. Han har handicap 3 och han älskar att träna och tävla. 

3 Tommy Mårtensson, egendomsskador
Tommy kommer senast från Polygon Sverige AB där han arbetade som 
fukttekniker och han har tidigare arbetat som byggnadssnickare. Hos oss 
arbetar Tommy med skadereglering inom egendomsskador, och främst med 
vattenskador. På fritiden ägnar sig Tommy gärna åt jakt, fiske och att vara i 
naturen. 

4 Pontus Fogelberg, egendomsskador
Pontus har en juristutbildning från Handelshögskolan i Göteborg och han har  
också utbildat sig till fartygsbefäl vid Chalmers. Hos oss arbetar Pontus med  
ansvars- och rättsskyddsfrågor inom egendomsskador. På fritiden kör han 
gärna snowracer, pysslar med byggnadsvård, ägnar sig åt familjen och är i 
naturen. 

5 Alexandra Råstander, privatförsäkring
Alexandra är stockholmstjejen som började som säljare i TM-gruppen när 
hon pluggade ekonomi på Mittuniversitetet. När Alexandra var klar med 
sin universitetsexamen fick hon jobb hos oss. Det Alexandra gillar bäst 
med jobbet är ”kundkontakten med alla trevliga jämtar”. På fritiden är det 
skidåkning och resor som gäller. 

6 Carolinne Kärngard, privatförsäkring
Carolinne kommer från ”finbyn Hackås”, och hon har tidigare sålt 
försäkringar på ett annat försäkringsbolag. Privat brinner Carolinne för 
teater. Det bästa med att jobba på Länsförsäkringar Jämtland tycker 
Carolinne är ”alla härliga kollegor och all kompetens som finns samlad i en 
och samma byggnad”.

7 Maria Paulsson, marknadskommunikatör
Maria är en riktig hockeynörd och hon kommer från metropolen 
Vigge. Hon har utbildat sig inom grafisk design och kommunikation vid 
Mittuniversitetet. Maria säger: “jag har fantastiska kollegor och jag får göra 
så många olika saker – jag får användning av min kompetens samtidigt som 
jag hela tiden utvecklas”. 

8 Douglas Larsson,  
 privatförsäkring (TM-ansvarig)

Douglas kommer från det lilla samhället Ryd i Kronobergs län och han flyttade 
till Jämtland för att jobba hos oss. Han gillar klimatet på Länsförsäkringar 
Jämtland och att det finns väldigt bra möjligheter att utvecklas. Douglas har 
tidigare arbetat på Länsförsäkring Kronoberg. När han är ledig reser han gärna.
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Idrottstalangstipendiaten 

Karl tog OS-guld i Rio
Den 6 maj 2013 tog simmaren Karl Forsman 
emot vårt idrottstalangstipendium på  
10 000 kronor. Då var han 16 år och rankad 
tia i världen i favoritgrenen bröstsim 
100 m. Siktet var redan då inställt på 
Paralympics i Rio och stipendiet var ett 
välkommet tillskott. Drygt tre år senare 
stod han överst på prispallen och tog 
emot ett OS-guld – Sveriges enda guld i 
Paralympics 2016. 

Stipendiet på 10 000 kronor som Karl fick av 
Länsförsäkringar Jämtland 2013 gjorde det 
möjligt för Karl att delta i en internationell 
tävling, en del av hans OS-förberedelser. 
 - Pengarna styr vilka satsningar man kan 
göra. Förutom det kändes det bra att ni 
uppmärksammade mig, att ni trodde på mina 
mål och visioner, säger Karl.
 Inför OS i Rio var Karl väl förberedd, han 
var på plats en vecka innan tävlingen. Han 
fokuserade på att slappna av och det var lite 
som att vara på en resort att bo i OS-byn. 
Han kunde verkligen njuta av dagarna innan 
tävlingen som resulterade i ett OS-guld. 
Guldmedaljen har han bredvid sängen. 
 Många anser nog att Karl föddes med en 
motgång. Han har ett funktionshinder som gör 
att han endast kan simma med överkroppen. 
Själv väljer Karl att se det som att han är unik, 
att han har en annan funktion, inte ett hinder. 
Han strävar efter att vara den bästa versionen 
av sig själv, inte någon annan. 
 Sedan han var liten har Karl idrottat, från 
början var det en del av rehabiliteringen. Det 
började med pingis och han spelade mot icke 
funktionsnedsatta och han var duktig. Men när 
nivån höjdes krävdes även ett snabbt fotarbete 
och hans långa armar räddade honom inte 
längre. Då började Karl med simning.
 - Simningen kändes som en större utmaning,  
en mer fysisk idrott än pingis. Dessutom är 
simning den största idrotten inom paralymp-
ics så det finns många varianter på funktioner 
hos oss som simmar, berättar Karl.
 Karl var den förste funktionshindrade som 
fick en av simförbundets platser på 

Jämtlands gymnasium i Östersund. Utan den 
möjligheten hade han varit tvungen att flytta 
till Stockholm för att gå på idrottsgymnasium. 
Tack vare att Karl kunde fortsätta att utveckla 
simningen på hemmaplan så kunde också 
hans föräldrar 
fortsätta att 
stötta honom. 
 - Stödet från 
mina föräldrar 
Mats och Helen har varit helt avgörande. 
Jag hade aldrig lyckats annars. Stödet är 
lika viktigt nu, när jag tävlar på elitnivå, 
konstaterar Karl, och citerar sin pappa som 
brukar säga: ”Jag kan inte simma åt dig men 
jag kan fixa allt runtomkring så att du får bra 
förutsättningar”.
 Karl lägger stor vikt vid analys och 
mental träning - det är där det avgörs. Att 
kunna analysera sin prestation och hantera 
motgångar och att tro på sig själv och sin 
egen förmåga är viktigt och självklart för 
Karl. ”Vinnarskalle” är ett uttryck han har 
svårt för, eftersom han tycker uttrycket ofta 
används om dem som inte kan ta motgångar 
och misslyckanden, dvs. som inte hanterar 
motgångar konstruktivt. 

 - Reflektion föder framgång. Samtidigt 
behöver man som elitidrottare ha förmågan 
att fokusera på nu och ibland glömma då, 
konstaterar Karl. 
 Nästa mål som Karl har siktet inställt på 

är VM i New Mexico hösten 
2017, då planen är att byta ut 
VM-silvret från 2015 till ett 
guld. Nästa stora mål efter det 
är OS i Tokyo 2020. Då ska OS-

guldet försvaras!
 På frågan om hur långt bort han har planerat 
sin elitkarriär som simmare svarar han:
 - Så länge jag känner mig motiverad och 
har mål som jag vill nå fortsätter jag. Men 
visst börjar jag så smått fundera på min 
yrkeskarriär också, jag är sugen på att plugga 
psykologi. Dessutom är det dyrt att hålla på 
med elitidrott – jag söker ständigt sponsorer, 
avslutar Karl med en blinkning. 

Stödet från mina föräldrar 
Mats och Helen har varit 
helt avgörande

Karl Forsman med sin guldmedalj från OS i Rio 2016

Läs mer om Länsförsäkringar Jämtlands 
Idrottstalangstipendium på s. 5.
Följ gärna Karl på hans Facebook-sida, 
facebook.se/karl.forsman1

Fullt ös på
Under hösten 2016 var det dags för 
fullmäktigeval och allsång i de tre 
kommunerna Härjedalen, Ragunda och 
Strömsund. För tredje året i rad ramade  
vi in fullmäktigevalet med allsång och  
det blev återigen succé! 

Angela Murén, som är vd-assistent och 
styrelsens sekreterare, är den som är intern  
projektledare för allsången. Angela är dessutom  
själv aktiv i det jämtländska musiklivet, så 
hon har många goda kontakter och mycket 
kunskap. En oslagbar kombination. Angela 
tycker verkligen att det är roligt att planera 
och genomföra allsångerna.
 - Vi har verkligen lyckats med att göra vår 
allsång till en lokal happening på riktigt!  
 De tre allsångerna under hösten drog fulla 
hus – på Nornan i Stugun, och Folkets Hus 
i Strömsund respektive Sveg. Totalt var det 
nästan 1 000 personer på de tre allsångerna. 
Som vanligt bjöds det på kakkalas och 
kvällarna inleddes med mingel och mässa. 
Mässan innehöll roliga aktiviteter för både 
små och stora besökare. Vi hade också en 
”pop up-butik” med trygghetsprodukter, 
och det var många som passade på att köpa 
vattenlarm, brandvarnare, brandfiltar och 
reflexvästar.
 - Eftersom vi är ett lokalt bolag som vill 
vara nära kunderna på riktigt ger vi också 
kunderna möjlighet att personligen prata med 
vår vd, med styrelserepresentanter och med 
ledamöter i fullmäktige. Det uppskattas av 
många, berättar Angela.

Hur blir det framåt, kommer ni att fortsätta 
med allsångerna?
 - Det blir allsång i Bräcke hösten 2017 
eftersom det är den enda kommun där vi 
ännu inte bjudit in till fullmäktigeval med 
allsång. Eftersom även Östersund har sitt 
fullmäktigeval hösten 2017 kommer vi att göra 
någon slags ”grande finale” i Östersund – det 
var ju i Östersund det började hösten 2015. 

Vi funderar just nu på hur och vad, avslutar 
Angela hemlighetsfullt.

21

i Sveg, Stugun och Strömsund

allsånger

I samband med allsångerna med fullmäktige-
val delade vi också ut stipendier till tre duktiga 
ungdomsledare. Läs mer på s. 5.

Angela Murén och Julia Messelt



Vi har varit lokala och kundägda i snart 170 år. 
Vi är lokala på riktigt. Därför är det också lätt 
att förstå att närhet är något som är väldigt 
viktigt för oss – närhet till våra kunder, närhet 
till interna beslut, att dela attityder och 
värderingar med våra kunder.  
 Vi kan vår bygd och vårt län. Det är visserligen 
stora avstånd i vårt län, men ändå är allt nära.
 Det är fullmäktige som bevakar och före- 
träder kundernas intressen i bolaget. Bolaget 
bjuder in till två informationsdagar per år där 
ledamöterna träffar varandra, affärsledningen 

och styrelsen. Här ges goda möjligheter 
att delta aktivt i diskussioner, till exempel i 
workshop-form, och att framföra synpunkter 
och förslag. Dagarna innehåller också 
utbildning och information.
 Som ledamot representerar ledamöterna 
sitt distrikt, dvs. den kommun de är bosatta i. 
Alla sakförsäkringstagare i respektive distrikt 
kan påverka valet av fullmäktigeledamöter, 
genom att lämna förslag på ledamöter och 
rösta på fullmäktigevalet. Val av ledamöter 
bland försäkringstagarna i varje distrikt sker 

vart tredje år. Antalet ledamöter per distrikt 
styrs av antal försäkringstagare i kommunen. 
Varje kommun har en ledamot per 1 500 
försäkringstagare. 
 Varje år i april är det bolagsstämma och 
2016 deltog 36 av 41 fullmäktigeledamöter. På 
bolagsstämman tas beslut om årsredovisning 
och bolagsordning. Styrelseledamöter, 
revisorer och valberedning utses. Valbered-
ningen består av fullmäktigeledamöter från 
alla kommuner i länet.

ägare57 500
Länsförsäkringar Jämtland ägs av sina 57 500 sakförsäkringskunder. Det är kunderna 
som tillsammans äger bolaget och som därmed kan påverka vår framtid. Att våra kunders 
långsiktiga intressen sätts i första rummet är självklart eftersom det inte finns några 
aktieägare med kortsiktiga vinstkrav. Det är vi och våra kunder tillsammans. Relationen 
mellan oss och våra kunder är ofta långvarig, ibland går relationen i arv mellan 
generationer. Det tror vi beror på att kunderna alltid är i fokus hos oss. 
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Möt Cina Eijvergård – ledamot i fullmäktige

Cina Eijvergård från Kall driver företaget 
Cina i Kall. Hon har många strängar på sin 
lyra och förutom att hon ”hyr ut sig själv” 
så har hon under några år drivit Antikbyrån 
i Järpen. Hon tar bland annat på sig städ-
uppdrag, vilket även innebär flyttstäd och 
flyttuppdrag. De olika verksamheterna 
smälter samman på ett bra sätt. – När jag 
hjälper till med flyttuppdrag får jag ibland 
tag på både vackra och praktiska saker 
som jag sedan säljer på Antikbyrån*.

Företaget Cina i Kall har funnits sedan hösten 
2014 och på midsommardagen 2015 öppnade 
Antikbyrån i Järpen. Cina som hunnit bli 50 år 
kände en längtan efter att göra något nytt,  
något eget. Hösten 2015 fick också Cina frågan  
om hon ville representera Länsförsäkringar 
Jämtlands försäkringstagare i Åre kommun, 
som ledamot i fullmäktige. Det ville hon gärna! 
 - Jag blev verkligen glad. För även om jag är 
och uppfattas som en ganska framåt person, 
så blev jag både överraskad och framför allt 
väldigt stolt över att få frågan. 
 Som ledamot ser Cina sig själv som en 
ambassadör. Hon berättar gärna för andra om 
vad det innebär att vara ledamot i fullmäktige 
för kundägda Länsförsäkringar Jämtland. 

 - Men det är inte alltid så lätt att få andra 
att förstå. Att vi är kundägda, att vi kunder 
kan påverka bolagets verksamhet och 
prioriteringar, att det inte är aktieägare som 
bestämmer utan kunderna. Under mitt första 
år har jag själv verkligen förstått hur det 
fungerar, varför det är så bra att vara kund i 
Länsförsäkringar Jämtland. Och det vill jag 
förmedla till andra, säger Cina. 
 När vi pratar om vad som är viktigt för 
Länsförsäkringar Jämtlands framtid så lyfter 
Cina fram att fler försäkringskunder borde bli 
bankkunder också. Hon tycker att Guldkund 
är ett viktigt och bra erbjudande, eftersom det 
också är enkelt för kunderna att ha både bank 
och försäkringar samlat på ett ställe. Och som 
Guldkund får man dessutom både rabatt på 
försäkringar och andra förmåner. 
 Just det faktum att Länsförsäkringar 
Jämtland inte bara är ett försäkringsbolag 
utan också en bank tycker Cina är en stor 
styrka. Och att vi är lokala, det är helt oslag-
bart. Cina tänker på sina föräldrar som  
nyligen råkade ut för en läcka i en vatten-
ledning i huset, och hur bra allt fungerade:  
 - När det händer något så går det snabbt, 
redan dagen efter så var en skadereglerare på 
plats. Det hade garanterat aldrig hänt om de 
haft ett annat försäkringsbolag. 

Avslutningsvis konstaterar Cina att hon får en 
stor förmån på köpet som ledamot, och det är 
nätverksbyggande. Att lära känna människor 
från hela länet är både trevligt och givande.

 
* Antikbyrån finns i Åre sedan våren 2017.

BERGS KOMMUN
Sven-Erik Saur, Åsarna
Kjell Svanberg, Hackås
Jennifer Saur, Svenstavik (suppleant)

BRÄCKE KOMMUN
Rolf Jönsson, Gällö
Peter Jonsson, Kälarne
Maria Karlsson, Bräcke (suppleant)

HÄRJEDALENS KOMMUN
Gun-Lis Bergman, Sveg
Vakant efter Rose Blomkvist
Kjell Sturesson, Tänndalen
Ola Regnander, Sveg
Niklas Olsson, Lillhärdal
Anita Thuresson, Tännäs
Marita Kristoffersson, Vemdalen (suppleant)
Mattias Mirårs, Ytterhogdal (suppleant)

KROKOMS KOMMUN
Andreas Axelsson, Alsen
Catharina Karlstrand, Nälden
Irene Kempe, Trångsviken

Marianne Eriksson, Ås
Björn Israelsson, Krokom
Ture Löfroth, Föllinge (suppleant)
Cristine Persson, Krokom (suppleant)

RAGUNDA KOMMUN
Kenneth Backlund, Bispgården
Ia Gradin, Hammarstrand
Nils Höög, Hammarstrand (suppleant)

STRÖMSUNDS KOMMUN
Bengt Mickelsson, Strömsund
Göran Bergström, Strömsund
Anneli Svensson, Strömsund
Monica Engström, Strömsund
Sonja Gahlin, Strömsund (suppleant)
Björn Strängby (suppleant)

ÅRE KOMMUN
Kenneth Flodberg, Mörsil
Anders Gustafsson, Järpen
Karin Nilsson, Mattmar
Cina Eijvergård, Järpen
Håkan Matsson, Järpen (suppleant)
Åka Granlöv, Hallen (suppleant)

ÖSTERSUNDS KOMMUN
Örjan Bertilsson, Frösön
Kjell Ericson, Östersund
Gunilla Israelsson, Brunflo
Marie Lindström, Lit
Örjan Mårtensson, Östersund
Ove Nesterud, Frösön
Leif Arnesson, Frösön
Marie Fryklöf, Östersund
Örjan Nilsson, Lit
Ulla Oscarsson, Frösön
Monica Persson, Fåker
Anders Bromée, Östersund
Anna Brandt, Frösön
Monica Thorsson, Östersund
Sofia Gulliksson, Östersund
Anders Terneblad, Östersund
Sara Grinde, Frösön (suppleant)
Mattias Eriksson, Östersund (suppleant)
Sara Larsson, Brunflo (suppleant)
Marta Lindvert, Frösön (suppleant)
Jana Bäckström, Östersund (suppleant)
Lena Jonsson, Häggenås (suppleant)

Fullmäktigeledamöter 2016 Länsförsäkringar Jämtland 

Intresset för gamla prylar, möbler och husgeråd delar Cina med 
maken Tomas som tagit över de välrenommerade auktionerna i 
Kall efter den kände auktionisten Mårten Mårtensson. 
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Från vänster på bilden: Markus Ödbring, Eva Scherl, Lars B Danielsson, Catharina Gehrke, Bengt-Eric Elgendahl, Martina Lundholm, Måns Zackrisson, Marie Simonsson, 
Tomas Eriksson, Caroline Lundholm

Styrelseordförande Eva Scherl, Ås, invald 2000 
Marie Simonsson, Hammerdal, invald 2005
Tomas Eriksson, Hackås, invald 2006 
Bengt-Eric Elgendahl, Östersund, invald 2012 
Lars B Danielsson, Kalmar, invald 2014
Martina Lundholm, Östersund, invald 2014
Catharina Gehrke, invald 2016
Markus Ödbring, invald 2016
Personalrepresentant Caroline Lundholm
Personalrepresentant Måns Zackrisson

NYA STYRELSELEDAMÖTER 2016
På bolagsstämman 2016 valdes två nya ledamöter in i styrelsen, 
Markus Ödbring och Catharina Gehrke. 

MARKUS är idag egen företagare och har tidigare arbetat som 
revisor samt ekonomi- och finansdirektör i olika företag och 
verksamheter. Marcus sitter i styrelsens finansutskott. 

CATHARINA arbetar som generalsekreterare för SOS Barnbyar 
Sverige. Hon har stor erfarenhet av försäkringsbranschen och 
marknadsföring och försäljning i olika branscher, bland annat 
som marknadsdirektör på Trygg Hansa.

Styrelse 2016
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Stående från vänster på stora bilden: Bitti Jonasson, Tomas Tandberg, Carina Ringdahl. Sittande från vänster på stora bilden: Jan Persson, Lars Rådström, Kent Karlstrand

Kent Karlstrand, tf vd och skadechef, anställd 2011
Jan Persson, försäkringschef, anställd 1992
Carina Ringdahl, ekonomichef och controller, anställd 2007 
Bitti Jonasson, kommunikationschef, anställd 2012
Lars Rådström, bankchef, anställd 2012 
Tomas Tandberg, HR-chef, anställd 2012 (adjungerad)

Affärsledning 2016

Ny vd från 2017 Tomas Eriksson
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Det viktigaste är att säkerställa att riskerna 
identifieras, att riskvärdering är oberoende 
och att kapitalbasen är tillräcklig i förhållande 
till riskerna. Det är ett arbete som är avgör-
ande för att vi med hög säkerhet ska kunna 
garantera de utfästelser vi gör till våra kunder 
varje dag.
 Marknadsrisken är verksamhetens allra 
största risk. Marknadsrisken handlar om 
placering av kapital och de risker som ingår 
är aktiekursrisk, valutakursrisk, ränterisk och 
fastighetsrisk. I försäkringsrisk ingår bland 
annat teckningsrisk, dvs. risk för att skade- 
utbetalningarna blir större än förväntat eller 
att premieintäkten blir lägre än beräknat.  
Aktiekursrisken är den enskilt största 
marknadsrisken. Aktieplaceringarna sker i  
huvudsak i LFAB-aktier, aktier i Humlegården 
Fastigheter AB via dotterbolaget Läns-
försäkringar Jämtland Fastigheter AB samt i  
aktiefonder. Genom att placera i flera olika 
geografiska regioner minskar den totala 
aktiekursrisken. För att minska riskerna 
arbetar vi med förankrade processer och väl  
genomarbetade strategier.

Årets resultat

Verksamheten och viktiga händelser

Länsförsäkringar Jämtland är ett av 23 själv-
ständiga, lokala och kundägda länsförsäkrings- 
bolag i länsförsäkringsgruppen. De 23 bolagen  
äger tillsammans Länsförsäkringar AB (LFAB),  
som bedriver service- och utvecklings-
verksamhet. Länsförsäkringar Jämtland äger 
2,5 procent av aktiekapitalet i LFAB. 
 Länsförsäkringar Jämtland har två 
dotterbolag, varav ett som förvaltar aktier 
i Humlegården Fastigheter AB och Lansa 
Fastigheter AB. Det andra, dotterbolaget 
Logen 6, har inte bedrivit någon verksamhet 
under året. De tidigare helägda dotterbolagen 
inom fastighetsförmedling har avyttrats 
och fastighetsförmedling bedrivs nu via 
franchise, under namnet Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling. 

Avkastning över förväntan

Året avslutades med en totalavkastning i 
kapitalförvaltningen på 7,2 procent. Värdet  
på placeringstillgångarna var vid årsskiftet  
2 234 Mkr (2 013 Mkr). 

Riskhantering är avgörande för 
stabilitet och resultat

Förmågan att identifiera, förebygga och 
hantera risker är central i den bransch och 
den omvärld Länsförsäkringar Jämtland 
verkar i. För att hantera risker har vi tydligt 
definierade strategier och ansvarsområden, 
som bygger på ett starkt engagemang för 
riskhantering och välfungerande processer. 
 Länsförsäkringar Jämtland har en Solvens 
II-anpassad modell för att mäta totalrisk. 
Modellen är ett led i anpassningen till de 
så kallade riskbaserade solvensregler som 
infördes inom EU år 2016.

Skadekostnader och försäljning
Under året som gått har vi haft skadekost-
nader på 355 Mkr, vilket är något högre än 
2015. Att skadekostnaden är högre än tidigare 
år beror inte på att vi varit mer skadedrabbade 
under 2016, det beror på beräkning av skade- 
livräntor och reserver. Tack vare en fin försälj-
ningsutveckling, 418 Mkr i premieintäkt, och 
god avkastning från kapitalförvaltningen kan  
vi redovisa ett positivt resultat i försäkrings-
rörelsen på drygt 12 Mkr och ett resultat efter 
skatt på 111 Mkr.

Konsolideringsgrad och 
totalkostnadsprocent

Konsolideringskapitalet, som är ett mått på 
bolagets kapitalstyrka, påverkas bland annat 
av skadekostnadsutfall och tillgångarnas 
värdeutveckling. Konsolideringsgraden är ett  
uttryck för konsolideringskapitalet i för- 
hållande till premieinkomsten. Länsförsäkringar  
Jämtland är ett mycket kapitalstarkt bolag 
med en konsolideringsgrad på 355 procent. 
 Skadeprocent och driftkostnadsprocent är 
nyckeltal som följs i verksamheten. Summan 
av dessa nyckeltal, totalkostnadsprocenten, 
är ett uttryck för verksamhetens kostnader 
i relation till verksamhetens intäkter – dvs. 
om totalkostnadsprocenten överstiger 
100 procent så är kostnaderna högre än 
intäkterna. Totalkostnadsprocenten för 
bolaget blev drygt 103 procent år 2016. I 
skadekostnadsprocenten ingår kostnader 
för skadelivränterörelsen vilket innebär att 
kostnaderna, drift- och skadekostnader, 
blir högre än intäkterna. Exklusive skadeliv-
räntorna är totalkostnadsprocenten  
98 procent. Driftkostnadsprocenten låg på 
samma nivå som 2015.

+111 miljoner

1 %
2 %

17 %

29 %

51 %

Skadeförsäkringsrisk

Sjukförsäkringsrisk

Livförsäkringsrisk

Motpartsrisk

Marknadsrisk

Belopp i Mkr 2016 2015 2014 2013 2012

RESULTAT

Premieintäkter f.e.r. 418 402 370 381 378

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen 28 12 10 8 10

Försäkringsersättningar f.e.r. -355 -333 -273 -288 -294

Driftkostnader -78 -74 -76 -74 -80

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring 13 7 31 26 14

Återbäring 2 -40 0 0,5 -

Övriga tekniska kostnader -3 -2 -2

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen efter återbäring 12 -35 30 27 14

Återstående kapitalavkastning 124 128 148 93 78

Övriga intäkter och kostnader -9 -5 -7 -18 -19

Resultat före dispositioner och skatt 127 89 170 103 73

Årets resultat efter skatt 111 68 133 78 82

EKONOMISK STÄLLNING

Placeringstillgångar verkligt värde 2 234 2 013 1 840 1 529 1 225

Konsolideringskapital 1 499 1 365 1 283 1 113 1 015

Konsolideringsgrad 355 % 334 % 340 % 288 % 269 %

Skadeprocent * 85 % 83 % 74 % 76 % 78 %

Driftkostnadsprocent 18 % 18 % 20 % 20 % 21 %

Totalkostnadsprocent 103 % 101 % 94 % 95 % 99 %

Totalavkastning i kapitalförvaltningen 7 % 7 % 10 % 7 % 6 %

Översikten redovisar en sammanställning av resultat och ekonomisk ställning de senaste fem åren. I sammanställningen finns 
information för att utläsa hur det går för verksamheten över tid och möjlighet att översiktligt identifiera avvikelser under enskilda år, 
till exempel skadekostnader.

Femårsöversikt

* Skadeprocent exklusive skadelivräntor i direkt och mottagen affär är 80 procent år 2016 och 83 procent år 2015. 
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