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Grundtanken när bolaget 
startades var att människor 

gick samman för att bygga upp 
nerbrunna hus. Idag, 170 år senare, 
är vi ett modernt företag, men har 
samma affärsidé. Det kallar vi hållbart. 



Verksamhets- & Hållbarhets-
rapport 2017 för Länsförsäk-
ringar Bergslagen är avgiven 
av styrelsen och verkställande 
direktören. Den är inte granskad 
av bolagets revisorer, förutom 
som hållbarhetsrapport. 
Ordinarie bolagsstämma hålls 
12 april 2018 på Örebro slott. 
Vill du läsa årsredovisningen se 
www.lfbergslagen.se.

2 Länsförsäkringar Bergslagen

VÅR VISION:
Den självklara partnern 
inom bank, försäkring och 
fastighetsförmedling. 

Revisorns yttrande  
avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Länsförsäkringar Bergslagen, org.nr 578000-9956

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 och 
för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs 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 revi-
sion enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Västerås den 14 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Sofie Nordenborg 
Auktoriserad revisor
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   respekt för mänskliga rättigheter   

25  Personal 
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34 Sveriges största brandövning
  Piiip, piiip, piiip. Alla ska ut! 

36 Digitala fullmäktigeval
  Valdeltagandet ökade med 1 100 % när våra val  
  blev digitala.
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VÅR AFFÄRSIDÉ:
Vi säljer ekonomisk trygghet och känner 
ansvar för kundens hela ekonomi. 
Tillgängliga, engagerade och nära. 



Hela vår affärsidé  
handlar om hållbarhet 

Länsförsäkringar Bergslagen är en naturlig del av ett hållbart 
samhälle. Att människor hjälps åt att se till att bostäder och gårdar 
som brunnit ner byggs upp igen är grundtanken bakom varför 
bolaget startades för 170 år sedan. Idag är vi ett modernt företag, 
men har samma affärsidé, nu som då. Det kallar vi hållbart. 

Mikael Sundquist
vd, Länsförsäkringar Bergslagen

Bästa investeringen 2017:  
Köpte en cykel, för att dra ner på 
onödigt bilåkande och dessutom få 
lite vardagsmotion. 
Ditt drömyrke som liten?  
I högstadiet, tro det eller ej, ville 
jag bli revisor.
Vad skulle du vilja lära dig?  
Jag skulle verkligen vilja kunna 
prata spanska och spela piano. 
Nämn något som gör dig riktigt 
glad: När en medarbetare som fått 
mer ansvar eller en ny roll, växer 
med uppgiften. 
Viktigaste framtidsfrågan:  
För Länsförsäkringar Bergslagen 
är det balansen mellan det lokala 
och det digitala. Alltså fortsätta ha 
en lika bra service för de kunder 
som vill möta oss personligen som 
för dem som vill sköta sina ären-
den via webben eller telefonen.  
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Försäkringsverksamheten har sedan 1848 
utvecklats till att omfatta mängder av 
händelser men grunden är fortfarande att 
säkerställa att människor och verksamheter 
kan leva vidare, trots oväntade skadehän-
delser. Det bidrar till ett hållbart och väl 
fungerande samhälle, precis som möjlig- 
heterna att spara till pension, köpa en bo-
stad, starta företag eller spara på ett tryggt 
och säkert sätt gör.  

Länsförsäkringar Bergslagen är ett 
kundägt bolag där mer än hälften av den 
vuxna befolkningen i vårt verksamhets- 
område är kunder. Att vårt bolag ägs av våra 
kunder och att det finns en påtagligt ägar-
inflytande är en viktig nyckel i vårt hållbara 
perspektiv. Det är helt enkelt lättare att hålla  
en stadig kurs när ägarnas och kundernas 
långsiktiga mål är samma.

Omvärldens förändringar
2017 var ett händelserikt år där spänningar 
och oro tenderade att öka. Vi har alla kunnat 
följa Nordkoreas experimenterande, det nya 
ledarskapet i USA och ett Ryssland på fram-
marsch. Ett antal terrorattacker har skett 
under året, där även Sverige drabbades – i 
Stockholm den 7 april – med flera döda. De 
geopolitiska riskerna ökar i världen.  

Ekonomin i de utvecklade länderna har 
förstärkts och tycks vara nära en konjunk-
turtopp. Optimism, låg arbetslöshet, högt 
kapacitetsutnyttjande, högt värderade 
börser och investeringar för framtiden 
är tydliga tecken. Återhämtningen efter 
finanskrisen och den successivt förbättrade 
konjunkturen har dock varit ovanligt utdra-
gen, mycket på grund av penningpolitiska 
insatser på många håll.

Alla aktiviteter under rubriken #Metoo 
har påverkat samhället på ett genom- 

gripande sätt. Sannolikt har vi fått uppleva 
den största enskilda insatsen för jämställd-
het i modern tid, vilket också är viktigt för 
ett hållbart samhälle. 

Digitaliseringen blir en allt mer självklar 
del av utvecklingen och delningsekonomin 
är på väg att slå igenom på allvar. Ser man 
exempelvis på bilägandet, så förändras 
det successivt. Leasing och möjligheter 
till korttidshyra ökar och allt fler väljer att 
klara sig utan bil. Självkörande bilar testas 
och instrument för att följa hur vi kör 
utvecklas i rask takt. Allt detta kommer att 
påverka försäkringsbranschen och vi följer 
utvecklingen med spänning.

Året som gått
2017 var ännu ett framgångsrikt år för bolaget. 
Tillväxt i samtliga affärer, ökade marknads-
andelar och positivt resultat i samtliga 
affärsgrenar. Den tråkiga utvecklingen av 
skadekostnaderna fortsätter dessvärre och 
vi tvingas till allt fler och allt mer drastiska 
åtgärder för att komma till rätta med dessa. 
Extra satsning på skadeförebyggande åtgär-
der, prisjusteringar och förändringar i vårt 
Guldkundskoncept har genomförts under 
året i syfte att återgå till den lönsamhet i sak- 
affären som vi anser rimlig i ett kundägt bolag.

Trots att oron i världen ökat, har finans-
marknaderna utvecklats väl i stora delar 
av världen. De låga räntorna fortsätter på 
många håll och gör att kapitalet flyttas till 
allt mer riskfyllda placeringar, vilket i sin tur 
driver upp priserna på världens börser. Un-
der 2017 hade Länsförsäkringar Bergslagen 
en avkastning på tillgångarna på 11,3 procent, 
trots en stor del placerat i lågförräntande 
obligationer. Det har gjort att 2017 blev 
bolagets genom tiderna bästa resultat. Med 
det som utgångspunkt, har styrelsen fattat 

beslut om att lämna återbäring under 2018. 
Under året har vi haft fokus på att erbju-

da kunderna försäkringsgenomgångar, via 
personlig rådgivning eller vår webbplats. Ett 
annat fokusområde har varit sparande, nå-
got som är viktigt för alla. Genom aktiv råd-
givning säkerställer vi att respektive kund 
har rätt sammansättning på sitt sparande, 
utifrån sparhorisont och riskbenägenhet.

Nöjda kunder
Under året har det fortsatt visa sig att det 
kundägda, det lokala och helhetserbjudanden 
är det som kunderna uppskattar. Undersök-
ningen Svenskt Kvalitetsindex (SKI) ger oss 
bäst betyg av alla på marknaden för bank, 
privat försäkring och fastighetsförmedling. 
Det är fantastiskt roligt och ett kvitto på att 
mycket av det vi gör är rätt.

Kunderna vill i allt högre utsträckning 
göra sina försäkrings- och bankärenden 
på nätet, när de själva vill. Trots digitalise-
ringen och kundernas ändrade beteende, 
har vi ökat antalet medarbetare under året. 
Antalet kunder växer och antalet skador 
likaså och därmed förändras behovet av 
personal. Vi vill hålla en god service och en 
aktiv kundvård, vilket gör att personal- 
styrkan fortsätter öka.

Duktiga medarbetare och nöjda kunder 
är bolagets två viktigaste tillgångar, trots 
att de inte syns i balansräkningen. Jag vill 
därför avsluta med att tacka alla engage-
rade och kompetenta medarbetare, chefer 
och franchisetagare för ett mycket gott 
arbete under 2017. 

Mikael Sundquist

Bolagets marknadstäckning (%)

Sakförsäkring   2017

Hem    40,4

Villa    45,5

Personbil    36,8  

Företagsförsäkring   48,3

Livförsäkring

Förvaltat kapital, mdkr  10 068

Antal kunder  58 905

Bank

Affärsvolym, mdkr   26 444

Antal kunder  57 147

 Alla aktiviteter under rubriken  
#Metoo har påverkat samhället på 

ett genomgripande sätt. Sannolikt har vi fått 
uppleva den största enskilda insatsen för 
jämställdhet i modern historia, vilket också 
är viktigt för ett hållbart samhälle.
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Hållbarhetsarbetet  
gynnar våra kunder 

Vårt hållbarhetsarbete går som en röd tråd genom hela 
vår verksamhet. Då bolaget ägs av dig som är kund är ett 
ansvarsfullt erbjudande en självklarhet – allt från våra egna 
värderingar till hållbara tjänster och produkter. 

Vårt jobb stannar inte vid en enskild 
sakförsäkring eller banktjänst. Vårt mål 
är alltid detsamma: Genom att ta ansvar 
förebygger vi 
skador och finns 
nära tillhands för 
invånarna i Väst-
manlands- och 
Örebro län.

Vi vill minska 
risker och skapa 
ett tryggt och 
respektfullt samhälle, fyllt av goda idéer. 
Därför satsar vi också som lokal sponsor 
extra på våra barn och ungdomar. För vi tror 
att en aktiv och meningsfull fritid för våra 
unga innebär mindre skadegörelser och färre 
våldsbrott – något som vi alla vinner på. Vi 
ställer några frågor till vår hållbarhets- 
strateg, Linda Kamsvåg:

Varför arbetar ni med hållbarhet?
– Länsförsäkringar Bergslagens affär handlar 
till stor del om risktagande. Bakom varje 

försäkring finns en 
risk för att skador 
kan hända och varje 
lån innebär en risk 
att pengarna inte 
kan betalas tillbaka. 
Därför ligger det i 
vårt affärsintresse 
att minimera riskerna 

runt våra kunder och hjälpa kunden till en 
trygg ekonomi. I ett kundägt bolag är det 
extra viktigt att hållbarhetsarbetet verkligen 
ska gynna våra kunder. Det stärker oss också 
som en attraktiv arbetsgivare. 

Vad ska ni fokusera på under 2018?
– Vår ambition är att fler kunder ska se 

Styrning av  
hållbarhet
För att styra och följa upp hållbarhets-
arbetet använder bolaget standarden 
ISO 26000. Den fungerar som en 
checklista för att få med alla delar av 
hållbarhetskraven som berör oss. Vi 
håller på att utöka vårt miljölednings-
system enligt ISO 14001, till att även 
omfatta de social och ekonomiska 
aspekterna av hållbarhet. 

Hållbarhetsrapportering
Då hållbarhet är en förutsättning för vår 
verksamhet har vi integrerat de krav som 
lagen ställer på en hållbarhetsrapport i 
beskrivningen i denna publikation. 

Vår affär har  
alltid varit hållbar. 

Linda Kamsvåg, hållbarhetsstrateg
fördelarna med att bli Guldkund hos oss, 
för kundundersökningar visar att de kunder 
som har samlat sina bank- och försäkrings-
engagemang hos oss blir nöjdare och kän-
ner större ekonomisk trygghet. Vi ska också 
bli bättre på att möta alla invånare i vårt 
verksamhetsområde genom att rekrytera 
medarbetare med mer språkkompetens. 
När det gäller miljö arbetar vi intensivt med 
att minska koldioxidutsläpp på en rad olika 
sätt. Vi arbetar också med riskerna med 
naturskador. 

Linda Kamsvåg är bolagets 
hållbarhetsstrateg som 

tillsammans med medar-
betare och chefer driver 

hållbarhetsarbetet. 2018 är 
första året vi sätter mål.
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Vår hållbara affär

Inför 2018 startar vi upp ett mer strukturerat arbete med 
hållbarhet. För första gången har vi målsatt alla tre delar 
inom hållbarhetsområdet: miljö, socialt och ekonomiskt. 
Målen har satts utifrån de åtta aspekterna i Vår hållbara affär. 

Miljö:
Minska utsläpp av koldioxid. 

Socialt:
Öka antalet medarbetare  
med språkkompetens. 

Intressentdialog 
I en första intressentdialog har 
vi frågat våra representanter för 
ägarna i fullmäktige, våra medar-
betare, styrelsen och ledningen om 
vad de anser viktigt att vi arbetar 
med inom hållbarhet.

Väsentlighets- 
analys
Utifrån intressentdialogen har vi 
gjort en väsentlighetsanalys där 
de hållbarhetsfrågor som är mest 
relevanta och viktiga för oss har 
identifierats. Väsentlighetsanaly-
sen har tillsammans med bolagets 
affärsidé, vision, förhållningssätt 
och strategiska mål legat till grund 
för Vår hållbara affär som är en 
beskrivning av vår verksamhet ur 
ett hållbarhetsperspektiv. 

Våra hållbarhetsmål 2018

Vi ägs av våra kunder

Vi känner ansvar 
för kundens hela 

ekonomi

Vi verkar där  
kunderna bor

Utveckling  
och mångfald

Lönsamhet och 
god etik

Vi hjälper kunderna 
när de behöver

Bra och prisvärda 
produkter

Minska vår  
miljöpåverkan

Ekonomiskt: 
Öka antalet Guldkunder. På så vis ökar kunder-
nas trygghet när de samlar hela sitt bank- och 
försäkringsengagemang hos oss. 
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Året som gått

Januari
Lokala bagerier  
Årets Matentreprenörer 
I januari utsågs det ekologiska surdegsbageriet  
LOKAL i Kumla till Årets matentreprenör i Örebro  
län för sin utveckling av lokalproducerad mat. I Väst-
manland gick priset till Skeppshandelns stenugnsbageri 
i Köping, som hantverksmässigt bakar på lokala råvaror. 
Stipendiet på 20 000 kronor var delas årligen ut av Länsför-
säkringar Bergslagen tillsammans med LRF Konsult. God, 
lokalt producerad mat är ett viktigt inslag för att göra besök 
i våra län till en upplevelse.

Mars
Strålande resultat  
på miljörevisionen  
Vårt miljöarbete fick med beröm godkänt av vårt 
certifieringsbolag efter revisionen. Revisor Anna- 
Lena Hellström från Qvalify skrev i rapporten att: ”Ert 
skadeförebyggande arbete är ett strålande exempel 
på när affär och miljöarbete går hand i hand!” Hon var 
också imponerad över att bolagets gemensamma mål 
trattats ner till medarbetarnas personliga styrkort. 

Februari
Digitala hälso- 
deklarationer
Vi tar ytterligare ett steg för att förenkla 
för våra kunder. Den som ansöker om vår 
barnförsäkring, som är en av Sveriges bästa, 
kan nu fylla i hälsodeklarationen direkt på 
vår webbplats. Med den nya digitala ansökan 
på plats såg vi direkt att fler kunder valde att 
teckna sin barnförsäkring via nätet.   
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April
Fullsatta kundträffar  
om fondsparande
I april anordnade vi kunskapsträffar om fondspa-
rande i Västerås och Örebro. Kunskapsträffarna 
blev snabbt fullbokade och var mycket uppskatta-
de. Deltagarna fick lära sig mer om investerings-
sparkonto ISK och hur de skapar avkastning när 
räntan är låg. Efter träffen stannade många kvar 
för att prata och boka rådgivningsmöten med våra 
placeringsrådgivare. Kundträffen sändes också live 
via Facebook med 3 300 visningar. 

Juni
Guldkunder bjuds 
på upplevelser
Årets sommarpresent landade i våra 
Guldkunders brevlådor: Ett rabatthäfte 
med ett tjugotal erbjudanden på olika 
upplevelser och utflyktsmål i Västman-
land och Örebro län som våra kunder 
kunde använda under sommaren. 

Maj
Lantbrukare ska  
kunna sova tryggt
Senaste åren har det varit många bränder i bo-
stadshus och byggnader på landsbygden. Bränder 
innebär dyra skadekostnader och förändrar hela 
livet för de som drabbas. Dessa bränder orsakas 
ofta av eldning av fastbränsle såsom ved, pellets, 
flis, briketter eller spannmål. Vi vill att alla kunder 
ska kunna sova tryggt därför tog vi initiativ till ett 
projekt för att besikta våra kunders värmeanlägg-
ningar. Vi besiktade inledningsvis 100 gårdar och 
det visade sig finnas brandfara i var fjärde anlägg-
ning. Vi fortsätter nu att besikta alla gårdar, ett 
initiativ som är mycket uppskattat av kunderna.

Här kan du spara ytterligare pengar sommaren 2017.

Upplev känslan som
Guldkund i Bergslagen

9Länsförsäkringar Bergslagen

Året som gått



Augusti
Premiär för digital  
villabesiktning
Nya villakunder erbjuds möjligheten att besikta sitt 
hus med mobiltelefonen. Med hjälp av vår digitala 
guide fotograferar och testar kunden skicket på några 
kritiska utrymmen. Våra skadeförebyggare gör sedan 
en bedömning av villans skick och ger råd om något 
bör åtgärdas. Vi kan nu genomföra fler besiktningar än 
tidigare och spar på miljön med färre resor. Självklart 
fortsätter våra skadeförebyggare med sina uppskattade 
besök hos villaägare.

Kraftig ökning av bilbränder
Under 2017 ökade antalet bilbränder med 22 procent 
jämfört med året innan. Under sommarmånaderna var 
ökningen som störst. Totalt anmäldes cirka 350 bil- 
bränder där många var anlagda. Att bilar brinner vet vi 
också orsakar oro i samhället och kan påverka trygghe-
ten. Våra utredare fick en hög arbetsbelastning då de ofta 
undersöker de bilbränder som anmäls till oss.

Juli
Flerfamiljshuset Näckrosen 
i Västerås brinner
Den 6 juli utbröt en lägenhetsbrand på Näckrosvägen i 
Västerås. Branden fick rejält fäste i taket och utveck-
lades till en svårsläckt brand som räddningstjänsten 
bekämpade i flera timmar. Skadekostnaden uppskatta-
des till över 22 miljoner, plus kostnader för allt lösöre. 
Orsaken är okänd då varken polisens eller vår egen 
utredning har kunnat hitta skadeorsaken.

Vid skolstart får vi alltid många nya beställningar av 
reflexvästar. Våra västar är gratis för alla förskolor i 
våra 23 kommuner. De är mycket uppskattade av både 
pedagoger och föräldrar – och givetvis av barnen själva 
som nu syns mycket bättre när de är ute och leker. 

35 000 
barn syns bättre
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December
Sveriges största brandövning
De allra flesta bränder där människor skadas eller dör sker i 
hemmet.  Därför bestämde vi oss för att få våra medarbetare, 
kunder och länsbor att brandöva hemma genom en smidig, 
digital instruktion. Själva brandövningen tog max en  
kvart att genomföra. Vi hade också event på torgen  
i Västerås och Örebro tillsammans med  
Räddningstjänsten och Brandskyddsföreningen.  
Det blev mycket uppskattat av alla barn och  
vuxna som fick titta närmare på brandbilen och  
lära sig hur man släcker en brand.

November
Mörkeraktivitet
En vecka i mörka november var 135 medarbetare 
ute på mornar och eftermiddagar och delade ut 
över 10 000 reflexer till glada förbipasserande 
fotgängare och cyklister. Vi stod på strategiskt 
utvalda platser på samtliga sex orter där vi har 
kontor. Vi vill att du syns i trafiken!

September
Guldkundsfest 
lockade 2 000 
leksugna kunder
Guldkundsfesten på Skerike golf- 
bana i Västerås blev en succé. Vi 
fyllde grönområdet med en mängd 
aktiviteter. Det fanns något för 
alla. Stämningen var på topp och 
omkring 2 000 barn och vuxna lekte 
sig trötta. Tack för en härlig dag!
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Minska vår miljöpåverkan

Varje år minskar vi våra 
utsläpp av koldioxid
De senaste åren har våra kunder drabbats 
av två större naturskador, den stora skogs-
branden i Västmanland 2014 och skyfallet 
i Hallsberg 2015. De är båda stora skador 
som sannolikt är ett resultat av vår tids 
klimatförändringar. 

Vi har påbörjat ett arbete med att se 
över hur risken för naturskador ser ut i vårt 
område och för våra kunder. Vi behöver 
exempelvis veta var risken för kommande 
översvämningar finns, både vid stora skyfall 
eller om nivån i våra vattendrag stiger. 
Med ökad kunskap kan vi också hjälpa våra 
kunder på ett bättre sätt. 

Det finns en tydlig koppling mellan klimatförändringar och 
den ökande frekvensen av stora naturskador som skogs-
bränder, stormar och översvämningar. Därför bidrar vi till en 
bättre miljö genom att minska våra egna utsläpp av koldioxid. 

Vi måste höja beredskapen för 
de utmaningar som 

klimatförändringarna leder till. 
Vi måste förebygga så att vi 
exempelvis kan lindra effekterna 
av våldsamma skyfall.

Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar

Översvämningen i Hallsberg 2015 drabbade 130 av våra villakunder. 
Vi var snabbt på plats och kunde hjälpa våra kunder. Den här 

sortens skador kommer bli vanligare i framtiden. 

ISO 14001
Länsförsäkringar Bergslagen har arbetat 
med miljöfrågor i många år. Vi är stolta 
över att vara certifierade enligt den 
internationella miljöledningsstandarden 
ISO 14001 sedan 2002. Detta hjälper oss 
att arbeta strukturerat och att minska vår 
miljöpåverkan.

Kvalitetssäkrat miljöarbete
Vi följer årligen upp, med både interna och 
externa revisioner, hur väl vårt miljöarbete 
uppfyller vår miljöpolicy och övriga krav i 
ISO 14001.
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Koldioxidutsläpp
Koldioxidutsläpp  

i ton 2017
Koldioxidutsläpp  

i ton 2016

 Tjänsteresor  
med bil

107,1 126,6

 Tjänsteresor  
med flyg

0,9 1,3

 Uppvärmning  
kontor &  

fastigheter
458,25 496,2

 Elförbrukning  
kontor &  

fastigheter
≈0 ≈0

1. Förebygga skador hos våra kunder 
2. Mer digital kommunikation med kunderna
3. Tekniska förbättringar i våra fastigheter 
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Våra 3 miljömål – för att 
minska utsläpp av koldioxid:

   1. VARJE SKADA SOM UNDVIKS ÄR EN VINST FÖR MILJÖN

Vår miljöpolicy slår fast att det vik-
tigaste vi gör för miljön och mot ut-
släppen av koldioxid är att förhindra 
att skador uppstår hos våra kunder. 
Varje vatten- och brandskada medför 
miljöpåverkan. Materialanvändning, 
sanering, transporter och energi- 
förbrukning blir följden av skadan.

Varje dag arbetar vi för att mins-
ka risken för våra kunder att råka ut 
för skador. Vi erbjuder bland annat 

alla nya villaförsäkringskunder ett 
gratis hembesök för att gå igenom 
fastigheten och tillsammans upp-
täcka eventuella risker för skador. 
Villaägaren får en genomgång av 
framförallt badrum, kök och tvätt-
stuga och möjlighet att ställa frågor 
om renoveringsmetoder.

Vi har gratis renoveringsråd- 
givning, ring någon av våra skade- 
förebyggare på 021-190100.

   3. MILJÖEL I ALLA VÅRA FASTIGHETER

Länsförsäkringar Bergslagen äger 
fastigheter i Västerås, Sala och 
Örebro med en sammanlagd yta på 
drygt 47 000 kvm. Fastigheterna 
värms upp med fjärrvärme och 
kyls till största delen med fjärrkyla. 
All el som Länsförsäkringar Berg-
slagen köper kommer från förny-
elsebara energikällor från lokala 
energibolag. Vi arbetar ständigt för 

att minska förbrukningen av el och 
värme genom tekniska åtgärder 
som att förbättra styrningen av 
ventilation så att den bara är igång 
när det behövs. Vår fastighet i 
Västerås, där bland annat Kon-
serthuset är inrymt, är certifierad 
enligt Green Building, vilket är ett 
bevis på att energieffektivisering 
uppgått till minst 25 procent.

   2. NÖJDARE KUNDER MED FLER DIGITALA DOKUMENT

Att tillverka papper och transpor-
tera pappersbrev orsakar utsläpp 
av koldioxid. Kunderna vill också 
ha snabbare besked. Därför har vi 
de senaste åren arbetat med att 
digitalisera vår kommunikation med 
kunderna. Vi uppdaterar löpande 

våra kunduppgifter med aktuella 
e-postadresser och vi uppmanar 
också våra kunder att välja digitala 
försäkringsbrev och e-fakturor. Då 
kan kunden via ”Mina sidor” enkelt 
hitta sina viktiga dokument samlade 
på ett och samma ställe.

Under 2017 fick 1106 nyblivna villaägare besök av en av våra skadeförebyggare.

Andel digitala dokument till kund i % (försäkringsbrev och fakturor)



Snart får kunderna  
flytta tillbaka

Det var dramatiska timmar när det i början av juli utbröt en lägenhets-
brand på Näckrosvägen i Västerås. Husets översta våning totalförstör-
des och under ett halvår har leverantören Aros Bygg & Förvaltning AB 
jobbat hårt för att kunderna ska kunna få tillbaka sina hem.
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Branden fick snabbt ett rejält fäste i taket på 
flerbostadshuset och det hela utvecklades 
till en svårsläckt brand som räddnings-
tjänsten bekämpade i flera timmar. Omkring 
tjugo familjer stod plötsligt utan bostad. 
Bostadsrättsföreningen och därmed huset 
var försäkrat hos Länsförsäkringar Bergsla-
gen och en tredjedel av de som bodde i huset 
hade också sina hemförsäkringar hos oss. 

– Vi jobbar alltid mycket snabbfotat när 
det inträffar akuta skador av detta slag. 
Kunderna ska verkligen känna att de har ett 

lokalt försäkringsbolag de kan lita på, säger 
Andreas Hammarbäck, chef för byggskador 
på Länsförsäkringar Bergslagen. 

Idag har Länsförsäkringar Bergslagen 
samarbetsavtal med elva byggföretag som 
alla är certifierade enligt Lupin. När det gäller 
arbetet för att återställa huset på Näck-
rosvägen var det Aros Bygg som fick det 
gedigna uppdraget. Aros Bygg har sitt säte i 
Västerås och har cirka 130 medarbetare. 

– Vi återställer omkring 100 skador per 
år åt Länsförsäkringars kunder. Det är skad-

or i varierande omfattning, allt från mindre 
vattenskador i kök till nerbrunna hus, säger 
Lars Pettersson som är byggledare på Aros 
Bygg & Förvaltning AB.

 Att återställa familjers bostäder efter 
en skada ställer särskilda krav på att arbe-
tet håller en mycket hög kvalitet. 

– Vi är alltid extra noga när det är en 
försäkringskada, för ofta har det hänt något 
som personen som drabbats inte alls var 
beredd på. Människor reagerar väldigt olika 
i svåra situationer och därför är det extra 



Hej Andreas!
Bolaget hanterar årligen omkring 60 000 
skador. Vad är viktigt i detta arbete?
- Att de företag som hjälper kunderna att laga 
skador på hus, bilar och andra ägodelar gör 
ett bra jobb, så kunderna känner sig nöjda. 
Bolaget samarbetar med byggfirmor och 
bilverkstäder, berätta:
- Ja, vi har samarbetsavtal med ett antal 
byggfirmor och bilverkstäder som uppfyller 
höga krav på kvalitet enligt certifieringen 
Lupin. Vi vill ha en tredjepartcertifiering 
av våra leverantörer. Då får vi ett kvitto på 
att de företag som reparerar våra kunders 
skador återställer dem på ett miljömässigt- 
och hållbart sätt.  

Är det alltid dessa företag som reparerar 
kunder skador?
– Nej, vi rekommen-
derar att använda 
någon av våra 
samarbetspartners, 
men det är alltid 
kunden själv som 
sedan avgör vem 
de vill anlita för att 
reparera skadan. 

Samarbete med  
11 byggfirmor och  
60 verkstäder
Enligt vår policy ska vi påverka våra leveran-
törer i miljövänlig riktning. Detta görs genom 
att ställa krav på byggfirmor och bilverkstäder 
som hjälper våra kunder vid skador. Länsför-
säkringar har samarbetsavtal med 11 byggfir-
mor och 60 plåt- och lackverkstäder. Du hittar 
de samarbetspartners vi rekommenderar på 
vår webbplats. 
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Under året har omkring 2 500 
av våra kunders hus, lägenheter, 

fritidshus och verksamheter blivit 
skadade av vatten och brand.

Andreas Hammarbäck
Chef för byggskador,  
Länsförsäkringar Bergslagen

viktigt att hantverkarna också har en bra 
social kompetens att kunna möta personer 
vars tillvaro vänts upp och ner, fortsätter 
Lars Pettersson. 

Kvalitet är ledordet för Aros Bygg, till-
sammans med de andra byggföretagen som 
Länsförsäkringar Bergslagen anlitar. 

– Vi är väldigt positiva till att Länsför-
säkringar Bergslagen ställer höga krav. Det 
ligger helt i linje med vårt företags håll-
barhetsarbete där sunt förnuft, naturliga 
materialval och kompetens är vårt bidrag till 

att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, 
säger Mattias Nilsson, kvalitet- & miljösam-
ordnare på Aros Bygg & Förvaltning AB.

Det råder bråda dagar på Näckros- 
vägen. Ett tjugotal hantverkare tapetserar, 
sätter kakel och spikar lister för att de 
sista familjerna ska kunna flytta tillbaka 
till sina lägenheter. Det är svårt att förstå 
att fastigheten för sex månader sedan var 
totalt utbränd och bara bestod av sönder-
bränt bråte täckt av en halvmeter aska. 
Saneringsjobbet var både svårt och farligt.

– Ja, det har varit ett intensivt arbete 
och en utmanande logistik att återställa 
lägenheter i ett höghus som varit både 
brand- och vattenskadade, säger Lars 
Pettersson.

Det sista arbetet under våren, innan 
Näckrosen kan lägga den dramatiska  
branden bakom sig, blir att återställa 
fasaden. Kostnaden för att återställa huset 
är 21 miljoner kronor, plus kostnader för allt 
lösöre. Skadan var en av de dyraste som 
inträffade under 2017. 

Aros Bygg och Förvaltning AB är själva nöjda kunder hos Länsförsäkringar Bergslagen. De är också 
ett av elva byggföretag som återställer de skador som våra kunder drabbas av. 



Under året har vi anställt fler medarbetare än på 
länge. Medan andra skär ner sina organisationer och 
lägger ner sina lokala kontor, väljer Länsförsäkringar 
Bergslagen istället att växla upp. Välkommen in!

Niklas Ahl
Kontor: Lindesberg

Vad är det kunderna gillar?
– Kunderna tycker de får ett bra 

bemötande, att vi är flexibla och att 
det känns bekvämt när de samlar 

både sina bank- och försäkringsen-
gagemang hos oss. Kunderna märker 
att vi som jobbar här trivs på jobbet, 

den positiva attityden bidrar till att de 
känner förtroende för oss. 

Vi möter våra  
kunder där de bor

Michelle Bergelin 
Kontor: Örebro

Vad uppskattar kunderna? 
– Jag tror att man som kund upp-

skattar att vi är ärliga, tydliga och fa-
miljära. Vi skapar relationer med våra 
kunder, de blir inte endast ”en siffra i 
statistiken”. Vi ser på kundrelationen 

som en långsiktig relation.  

Alisa Aslani 
Kontor: Västerås 

Vad är det kunderna gillar hos oss?
– Det är helt klart vår service, att vi har 

tid för våra kunder och att vi förstår 
vad de behöver. Många tycker bank och 

försäkring är svårt, vi hjälper dem att 
förklara det på ett enkelt sätt. Att bo-
laget ägs av kunderna själva har aldrig 

varit mer rätt än nu.

Henrik Seiver
Kontor: Karlskoga

Vad gör kunderna glada?
– Många nya kunder blir positivt över-
raskade av att vi kan hjälpa dem med 

hela deras vardagsekonomi, såsom bank, 
bolån, sparande, försäkringar, pension 

och att köpa eller sälja sin fastighet. Att vi 
finns här på orten och att bolaget ägs av 
kunderna själva känns bra i magen, säger 

många kunder. 

Christina Englin
Kontor: Köping

När känner sig en kund riktigt nöjd? 
– När vi kan förklara något, som kunden 

upplever som krångligt, på ett enkelt 
sätt. Kunderna blir också nöjda när de 
känner att det de har hos oss är viktigt 

och behovsanpassat. Många påtalar 
att det är en stor fördel att vi finns på 
orten och att man kan komma in och 

prata med oss personligen.
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Hej Henrik!
Hur ser fastighetsmarknaden ut i Örebro?
– Det är fortsatt mycket stort intresse för villor. Däremot har marknaden för bostadsrätter 
mättats något, mycket beroende på de senaste årens massiva nybyggnation. 

Vilka är fördelarna med att köpa och sälja via Länsförsäkringar?
– Det allra viktigaste är att vi är riktigt duktiga och engagerade mäklare. Många blir positivt 
överraskade av vårt nära samarbete med kollegor på banken, som ger möjlighet till snabba och 
smidiga lånelöften. Vi har också marknadens bästa ansvarsförsäkring mot dolda fel på villa. Henrik Johansson, 

Fastighetsmäklare, Örebro

Vi har omkring 200 000 kunder i 23 kommuner. 
Någon gång i livet kommer de flesta köpa eller 
sälja sin bostad och då finns vi till hands med vår 
fastighetsförmedling.  
Vi har över 20 
fastighetsmäk-
lare runt om 
på våra kontor 
som hjälper dig 
den dagen det 
är dags för en 
av livets största 
affärer. 

Vi möter våra  
kunder där de bor

Lina Hammarsten
Kontor: Sala

Vad säger kunderna om oss?
– Jag får ofta höra att kunderna verkligen upp-
skattar det personliga mötet med oss. Att vi är 
tillgängliga och tar oss tid att skapa riktigt bra 
rådgivningsmöten så att de känner sig trygga 

och nöjda när vi säger hejdå. 

Vi har under året förmedlat nästan 

1 400bostäder

Snittpriset på ett boende är cirka 

1,5 miljoner kronor 

Fastighetsmäklare 
på alla orter
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Vi växer och kunderna 
strömmar in 

Intresset för kundägda bolag växer sig allt starkare. Vi tror allt 
handlar om förtroende. Det är också därför Länsförsäkringar år efter 
år har de mest nöjda kunderna inom både bank och försäkring. 

Antalet kunder fortsätter att öka. Bara inom 
bankverksamheten har vi välkomnat nästan 
4 500 nya bankkunder det senaste året. Vid 
årets slut hade vi omkring 57 000 bank-
kunder. Det är många med tanke på att vi 
startade vår bank för bara 20 år sedan. 

– Vi ser en tydlig trend att många nya kun-
der medvetet har lämnat sina tidigare banker 
för att välja det kundägda Länsförsäkringar 
Bergslagen. Många påpekar att de uppskattar 
en lokal aktör som kan erbjuda ett personligt 
engagemang, säger Ann-Christin Lindahl, 
affärsområdeschef Bank. 

Kunder gillar valfrihet
Vår bank är inte längre en liten nischbank 

utan vi har, tack vare kundernas stora 
intresse, kunnat positionera oss som en 
växande aktör på bankmarknaden. Men att 
bli en stor bank är inget mål i sig, utan det 
enda som är viktigt är nöjda kunder. 

– Kunderna gillar valfrihet och enkelhet. 
De blir nöjda när de själva kan välja om 
de vill träffa oss digitalt eller boka tid för 
ett personligt möte. Vårt erbjudande, där 
kunden kan samla både bank och försäkring 
under samma tak, också en förklaring till 
den stora tillströmningen av nya kunder, 
menar Ann-Christin. 

Nyanställt på alla kontor
En annan tydlig trend är att våra konkurren-

ter väljer att centralisera mer och mer. De 
samlar ihop sina enheter på några få utvalda 
platser i landet och använder callcenter dit 
kunder får vända sig med sina frågor. 

– Då är det såklart lätt att pressa priser. 
Men det sättet är inte vårt sätt, vi väljer  
istället att finnas kvar och tvärtom utöka 
servicen på de mindre orter där vi har 
kontor. Under året har vi nyanställt fler 
medarbetare vid samtliga kontor. Det känns 
riktigt bra, säger Jan-Åke Eriksson, affärs-
områdeschef Försäkring och fortsätter; 

– Vi tycker det är oerhört viktigt att det 
ska finnas bra service även på mindre orter. 
Alla ska kunna leva och bo var de vill i lan-
det, det är vägen till ett hållbart samhälle. 

Många företagare uppskattar att de kan träffa en egen personlig rådgivare för att diskutera lösningar för sina företag. En av dessa är Anders 
Johansson i Fjugesta som driver Västernärkes Plåtslageri AB. Med jämna mellanrum träffar han sin bankrådgivare Oscar Norsebäck.
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Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder visar Svenskt  
Kvalitetsindex (SKI). Vi toppar nu kundundersökningen i inte mindre  
än sex kategorier. Så blir det när bolagets kunder säger sitt.

Stolta och glada.
Men inte klara.

Vi är övertygade om att våra fina placeringar 
i SKIs mätningar beror på att vi finns på plats 
överallt i landet. Det ger oss en lokalkänne-

dom som få av våra konkurrenter har. Vi bru-
kar säga att vi bor på samma gata som våra 
kunder och därför känner vi varandra. Vi är 
som kunderna är och har lätt för att sätta oss 
in deras vardag och förstår vad de behöver. 

Vi är givetvis stolta och glada för kun-
dernas fina betyg. Men vi är inte klara. Vi 
kan bli bättre och vi siktar på ännu nöjdare 
kunder nästa år. Fram till dess – stort tack 
för förtroendet!
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Våra 6 förstapriser i SKI 2017 är; 
Försäkring privat, Bank privat,  
Bank företag, Fastighetsförmedling,  
Bolån och Fastighetslån företag. 

Premieinkomst direkt sakförsäkring, %

19Länsförsäkringar Bergslagen

Vi verkar där du bor

Jan-Åke Eriksson
Affärsområdeschef Försäkring

Ann-Christin Lindahl
Affärsområdeschef Bank
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Brottningsmattan – en plats 
för Norbergs nyanlända
Norbergs brottarklubb startades så sent  
som 2014 och har sedan dess växt explosions- 
artat och har idag över 150 medlemmar. 
Samtidigt är Norberg är en av de kommuner 
som de senaste åren tagit emot många 
flyktingar. För att framförallt de nyanlända 

Till brottarklubben i Norberg välkomnas alla med öppna armar och 
föreningen har de senaste åren tagit emot många nyanlända barn 
och unga. För att kunna hjälpa till med låneutrustning till barnen har 
föreningen fått sponsring från Bergslagslyftet. 

barnen skulle få en meningsfull fritid, tog 
föreningen initiativ till att välkomna de 
nyanlända in i brottningslokalen.

– På sommaren är det fotboll som gäller 
för de här barnen, men på vintern är det 
svårare att hitta något roligt att göra. Här 

såg vi att brottningen hade ett hål att fylla. 
Och det har snabbt blivit populärt – idag 
har vi omkring 20 nyanlända barn i gruppen, 
säger Jimmy Johansson, vice ordförande  
i föreningen och som fått utmärkelsen  
Sveriges bästa brottningstränare 2015.

Låneutrustning tar bort ekonomiska hinder
För att de nyanlända familjernas privat-
ekonomi inte skulle vara ett hinder sökte 
föreningen sponsring från Bergslagslyftet 
så att de kunde köpa in nödvändig låne- 
utrustning i form av skor och kläder till 
barnen, och även hjälpa till med skjuts till 
och från tävlingar.

För oss är det viktigaste att ha roligt 
på träningarna och att inte stressa 

fram placeringar på tävlingar.
Jimmy Johansson, vice ordförande & tränare i Norbergs brottarklubb
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Sponsring från Bergslagslyftet gjorde det möjligt för Norbergs brottarklubb att 
kunna köpa in låneutrustning så att alla barn har möjlighet att vara med.
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– Vi ser att det betyder enormt mycket 
för de här barnen. På brottningsmattan har 
de kul, lär känna nya kompisar och så får de 
världens bästa integration på köpet. Det är 
hur underbart som helst att se! Det sporrar 
också föreningens tidigare brottare och 
det skapas relationer för livet, säger Jimmy 
Johansson.

Prestation före placeringar
Jimmy tror att nyckeln till föreningens rekord- 
resa är att de själva sätter ramarna för 
föreningens värderingar och målsättning:

– För oss är det viktigaste att ha roligt 
på träningarna och att inte stressa fram 
placeringar på tävlingar. Vi sätter prestation 
före resultat; att det viktiga är att försöka 
och göra framsteg – inte att stå högst upp 
på pallen, avslutar Jimmy Johansson. 

ORGANISATION PROJEKT

BK Rapid Boxningsklubb i Västerås som i projektet Champ fångar upp  
ungdomar i utanförskap och erbjuder dem praktikplatser.

Surahammars IF Ishockeyförening som gör det möjligt för fler att börja med  
hockey genom att erbjuda lånad utrustning.

Fellingsbro 
Innebandysällskap

Innebandyförening som vill få fler tjejer att börja spela och därför 
satsar på att utbilda ledare, investera i målvaktsutrustning och 
arrangera en turnering.

Here 4U Västeråsförening som i projektet Storebror & Storasyster jobbar 
mot mobbning och utanförskap genom kontaktpersonsverksamhet.

Magiska teatern Teater i Vretstorp som låter teaterintresserade barn mötas, skapa 
nätverk, inspireras och växa som människor.

Hallsbergs  
Ridklubb

Ridklubb som satsar på praktisk och teoretisk säkerhetsutbildning 
om hästens språk och beteende.

Drogfria  
skolavslutningar

Karlskoga och Degerfors kommuner arrangerar drogfria skol- 
avslutningar med aktiviteter som klätterväggar, hinderbana, sumo-
brottning och musikunderhållning.

Brandskyddsfören-
ingen Västmanland

Brandskyddsföreningen utbildar unga vuxna till instruktörer i före-
byggande brandskydd för högstadieelever.

Fagersta  
ryttarklubb

Ridskola som vill öka säkerheten genom att erbjuda låneutrustning 
i form av säkerhetsvästar.

Örebro KFUM  
racerunning

Örebroförening som satsar på racerunning – en sport för  
funktionshindrade där en specialdesignad trehjuling ger frihet och 
nya utmaningar.

Dancing for life Föreningen Aktiv Ungdom i Heby ger barn och ungdomar möjlighet 
att dansa och vara med i dansföreställningen ”Drömfångaren”.

Västerås  
Cheerleading

Föreningen fångar upp tonårstjejer med olika bakgrund så de får en  
meningsfull fritid och grupptillhörighet i en känslig ålder.

Köping FF Fotbollsförening som satsar på att utbilda fler ungdomar till  
fotbollsdomare.

Kungsörs Ridklubb Föreningen satsar på ledarskap och gemenskap genom att deras 
ungdomar får agera faddrar åt nyanlända och hästovana ungdomar.

Medåkers IF Fotbollsförening som utbildar nya ledare för att på ett lekfullt och 
roligt sätt kunna introducera fotboll till yngre barn.

Rönnby innebandy Västeråsförening som gör en satsning på att introducera nyanlända 
flickor och deras föräldrar till innebandy.

Fagersta OK Orienteringsklubb som arbetar för att få fler unga att upptäcka 
orientering och friluftsliv.

Nora BK Fotbollsklubb som erbjuder spontanfotboll för att skapa naturlig 
integration och aktiviteter för nyanlända.

Karlskoga  
kulturskola

Kulturskola som arrangerat en välgörenhetskonsert – en aktivitet 
där barn samarbetat och jobbat för ett gott ändamål.

Tomasgården Ungdomsgård i Västerås som arrangerar kostnadsfria disco- och 
biokvällar.

Laxå Cykelklubb Cykelförening som satsar på att utbilda fler ungdomsledare för att 
kunna möta det ökande intresset för mountainbike.

Bergslagslyftet 2017

Genom Bergslagslyftet sponsrar 
Länsförsäkringar Bergslagen projekt 
och satsningar som riktar sig till barn 
och ungdomar. Det kan handla om 
idrott, kultur eller andra goda sam-
hällsaktiviteter som skapar en aktiv 
fritid för våra barn- och ungdomar. 
Under de senaste tre åren har vi delat 
ut 1,5 miljoner kronor i Bergslagslyftet 
till 54 olika initiativ och föreningar. 

föreningar och initiativ har fått sponsring 
från Bergslagslyftet de senaste tre åren.

Läs mer om vår sponsring på  
lfbergslagen.se/sponsring



Utveckling och mångfald

Vi ska bli ännu bättre  
på att prata olika språk

Mångfalden ökar i de 23 kommuner vi erbjuder våra tjänster och vi vill finnas till för alla invånare.  
Därför måste vi se till att alla kunder som möter oss får den hjälp och service de behöver. 

– Bank och försäkring upplevs ofta krångligt och därför är det viktigt att kunna möta kunderna 
på deras språk. Vi har inför 2018 satt ett mål att rekrytera fler medarbetare som är flerspråkiga, 
säger Ann-Christine Palmér, personalchef Länsförsäkringar Bergslagen.

Vilken respons får du av kunderna när du 
pratar syrianska och arabiska? 
– Det är otroligt uppskattat och många jag 
möter pustar ut. Man måste komma ihåg att 
detta med försäkringar inte ens finns i en 
del andra länder. Därför är det givetvis en 
enorm tillgång att vi kan förklara något som 
kunden upplever som krångligt på fler språk 
än bara svenska. 

Vad ger det bolaget att öka sin 
språkkompetens? 
– Sverige är inne i en ny era med många 
nysvenskar. Många är väldigt driftiga företa-
gare. De är våra blivande kunder. Får de bra 

hjälp från start så skapar vi långsiktiga viktiga 
kundrelationer. Att anställa fler medarbetare 
som kan många språk är helt rätt väg.  

Berätta om ett kundmöte där ditt språk 
gjort skillnad.
– En kund som är företagare hade haft en 
skada. Han hade fått förklarat för sig fem 
gånger, men förstod inte. Han hörde bara 
ordet ”nej” och kunde inte förstå varför 
och blev väldigt upprörd. Jag pratade med 
honom och efter tio minuter var allt klart. 
Han förstod plötsligt vad han behövde göra 
och kände sig nöjd. Där gjorde språket stor 
skillnad. 

Alexander Behnan 
Har jobbat: 3 år 
Roll: Rådgivare  
företagsförsäkringar
Pratar: Svenska, syrianska,  
arabiska och engelska.
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Utveckling och mångfald

Alla ska känna sig  
hemma hos oss
Vi tar ansvar för vårt lokalsamhälle i Örebro län och Västman-
lands län på en mängd olika sätt och har en kontinuerlig dialog 
med invånarna, främst genom kundmöten. När det gäller 
mänskliga rättigheter och sociala förhållanden är den största 
risken för vår verksamhet – att människor i vårt område, både 
kunder och potentiella medarbetare, inte känner sig hemma hos 
oss och därmed inte får tillgång till den ekonomiska trygghet 
som vi erbjuder. Vi har därför under 2017 inlett ett arbete med 
att rekrytera fler medarbetare som kan de språk som är mest 
förekommande i vårt område.

Att ha nöjda kunder är vårt viktigaste uppdrag eftersom 
kunderna är våra ägare. I de fall kunden inte delar vår uppfatt-
ning om ett beslut finns en tydlig rutin för att först vända sig 
till sin handläggare och sedan till en utsedd klagomåls- 
ansvarig. Klagomålen följs upp och hanteras kontinuerligt med 
rapport till styrelsen.

Vad ger din språkkompetens 
för fördelar för våra kunder?
– Att jag kan prata samma språk 
som många av våra kunder och 
kan deras kulturella bakgrund 
underlättar såklart. Det ger ock-
så en helt annan trygghet och 
företroende mellan mig som råd-
givare och den kund jag möter.  
Att prata våra kunders språk är 
en del av vår omtänksamhet. 

Hur reagerar kunder när de upptäckter att du pratar arabiska?
– Kunderna blir glada och framförallt mer bekväma i själva mötet.  
Oftast säger de; jag ska berätta för mina vänner att det finns en 
tjej på Länsförsäkringar som kan arabiska, då kommer de också bli 
kunder här. Ibland får jag en kram. 

Vilken affärsmöjlighet ser du i att vi utvecklar vår 
språkkompetens?
– Att vi kan prata fler språk öppnar upp för goda affärsmöjligheter. 
När vi förstår kunden och dess behov kan vi också erbjuda de 
produkter och tjänster som passar. Vi undviker också att en tredje 
person är med på mötet bara för att översätta åt kunden, som kan-
ske inte heller vill blotta hela sin ekonomi för en bekant.

Berätta om ett kundmöte där ditt språk gjort skillnad.
– Jag hade nyligen en kund som skulle köpa en bostad. Han hade 
med en kompis som skulle översätta mötet om lagfart, pantbrev och 
annat som kan vara krångligt att förstå. Kunden var väldigt nervös 
men när jag sa ”ta det lugnt, jag kan arabiska” så sken han upp med 
hela ansiktet och sa till kompisen att han inte längre behövde vara 
med. Kundens leende gjorde min dag. 

Vilken respons får du av 
kunderna när du pratar språk 
från forna Jugoslavien? 
– Jag har dagligen kontakt 
med kunder som pratar forna 
jugoslaviska språk. Försäkrings-
bolag är för många nysvenskar 
en byråkratisk jätte. Många drar 
en lättnads suck när de hör att 
jag pratar deras språk och kan 
svara på deras frågor. 

Vilka är fördelarna med att vi utvecklar bolagets språkkompetens?
– Senaste åren har vi haft en stor inflyttning av nysvenskar. Om bara 
några år kommer dessa människor vara integrerade i samhället och 
ha behov av exempelvis bil-, hem- och barnförsäkringar. Kan vi fler 
språk än svenska och engelska så ger det alla förutsättningar att de 
är blivande trogna kunder. 

Berätta om ett kundmöte där ditt språk gjort skillnad.
– Det gör det nästan dagligen. För ett tag sedan hjälpte jag till i 
ett skadeärende. Kunden var så förtvivlad att han började gråta. 
Det visade sig att den tidigare språkförbistringen hade gjort att vi 
missuppfattat kunden och gjort fel bedömning. Jag kunde i lugn och 
ro reda ut vad som hänt och förklara. Kunden kände sig sedd, trygg 
och nöjd. 

Edvin Bahtijaragic 
Har jobbat: 16 år
Roll: Motorspecialist och bilhandlaransvarig
Pratar: Svenska, bosniska, serbiska, kroatiska och engelska. 
Förstår ryska, bulgariska och tjeckiska.

Meryem Benselham
Har jobbat: 1 år
Roll: Rådgivare bank
Pratar: Svenska, arabiska, franska och engelska. 

Dobar dan

Bună ziua
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Chefer som är nära 
medarbetarna är viktigt 

för att förebygga ohälsa. Därför 
är vi måna om att inte ha fler än 
15–20 medarbetare per chef.

Utveckling och mångfald

Vi jobbar hårt för att vara en attraktiv arbetsgivare, genom att bland annat erbjuda stimulerande 
och utvecklande arbetsuppgifter. Höga betyg i medarbetarundersökningar visar att vi lyckats. 
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Ann-Christine Palmér, personalchef 
Länsförsäkringar Bergslagen

Abbe Khurshid  
Västerås

Alexander Lindmark 
Västerås

Alisia Aslani  
Västerås

Angelica Höglund  
Örebro

Camilla Holmstedt  
Örebro

Christina Björkdahl  
Västerås

Christoffer Johansson  
Sala

Conny Eriksson  
Örebro

David Lindberg  
Västerås

Åsa Johansson  
Västerås

Frida Thorsell  
Västerås

Ingrid Fils  
Västerås

Jessica Karlsson  
Örebro

Johan Jönsson  
Västerås

Jonas Berngtsson  
Västerås

Kristin Ingvarsson  
Västerås

Linda Eklund  
Örebro

Linda Södergren  
Västerås

Charlotte Vidström  
Örebro

EvaLouise Nordlund  
Västerås

Johan Westling  
Västerås

Johanna Nilsson  
Köping

Camilla Welén  
Sala

Jennifer Andersson  
Västerås
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Nya medarbetare 2017

Andelen kvinnor som är chefer speglar väl 
antalet kvinnor som är medarbetare.



Utveckling och mångfald

Sjukfrånvaro i %

Under 2017 var vi

 
tillsvidareanställda vilket var 17 fler än 2016.
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Olikheter gör oss bättre
Länsförsäkringar Bergslagen har en likabehandlingsplan för att motverka och åt-
gärda diskriminering, säkerställa en bra arbetsmiljö fysiskt och psykosocialt, främ-
ja möjligheten att kombinera arbetet med föräldraskap och förhindra och åtgärda 
trakasserier. Planen innehåller också rutin för kontinuerliga lönekartläggningar i 
syfte att upptäcka och förhindra osakliga skillnader i lön mellan män och kvinnor. 
I arbetet med planen involveras de lokala fackligt förtroendevalda. Utvärdering 
sker genom olika mätningar bland annat medarbetarundersökningar.

De största riskerna gällande medarbetare är risken för ohälsa och risken 
att inte kunna rekrytera kompetenta medarbetare. För att motverka ohälsa 
bedrivs ett omfattande förebyggande arbete där regelbundna medarbetar-
samtal är grunden. Alla anställda erbjuds regelbundna hälsoundersökningar 
och omfattas av Länsförsäkringars sjukvårdsförsäkring där rådgivning, 
samtalsstöd och förebyggande hälsotjänster ingår. För att vara en attraktiv 
arbetsgivare uppmuntrar vi intern rörlighet. Vi är måna om vårt rykte som en 
trevlig och schysst arbetsplats.

Madelene Walther  
Västerås

Malin Blomqvist  
Västerås

Malin Gustafsson  
Västerås

Malin Hilden  
Västerås

Markus Halttunen  
Örebro

Markus Karlsson  
Örebro

Michelle Bergelin  
Örebro

Moa Karlsson  
Västerås

Pernilla Lindholm  
Västerås

Sonja Rylander  
Västerås

Stina Haraldsson  
Västerås

Therese Holm  
Västerås

Theresia Thortensson  
Västerås

Tobias Hjelm  
Västerås

Viktor Pedersen  
Örebro

Zabina Roos 
Köping

Linnea Lindström  
Västerås

Lisa Lennström  
Västerås

Martin Skogman  
Västerås

Mattias Kalkan  
Örebro

Meryem Benselham  
Västerås

Maja Cronhamre  
Örebro

Det bästa med 
att jobba här 

är kollegorna, trevliga 
kunder och att det är 
korta beslutsvägar.

Medarbetare 
Chefer
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Hur funkar egentligen 
försäkringar?
En olycka eller oförutsedd händelse kan 
drabba alla. Har du då en försäkring har du 
möjlighet att få ut ekonomisk ersättning om 
olyckan är framme. Om du har tur så råkar 
du aldrig ut för något, vilket innebär att du 
aldrig behöver ansöka om att få ut pengar 
från försäkringen. 

De allra flesta försäkringstagare betalar 
årligen in flera tusen kronor utan att fak-
tiskt behöva utnyttja försäkringen och det 
kanske känns konstigt, men faktum är att 
dessa inbetalningar känns som guld värda 

En försäkring är ditt skydd när något du inte räknat med plötsligt hän-
der. Vi fungerar som ett ekonomiskt kollektiv som går ihop och hjälper 
varandra när någon drabbas. En fin och hållbar idé. 

den dag du står där och verkligen behöver 
din försäkring.

Allt från bilen till kaninen
Idag finns det mängder av olika försäkringar 
att välja bland. Du kan försäkra nästan 
allting, från en sportbil till familjens kanin. 

– Man brukar skilja mellan två olika typer 
av försäkringar, nämligen sakförsäkringar 
och personförsäkringar. Till sakförsäkringar 
hör exempelvis hem-, bil- och djurförsäk-
ringar. Personförsäkringar ger skydd för 

Bra och prisvärda produkter

människor som sjuk-, olycksfall-, inkomst-, 
liv-, pension- och barnförsäkring, säger 
Heléne Hemlin, försäljningschef Försäkring 
på Länsförsäkringar Bergslagen.

Fler brand- och vattenskador
Tycker du priset på din försäkring ökat? 

Så kan det bli när skadorna blivit fler 
och kostar mer än vad kunderna betalat in i 
försäkringspremier. 

– Det är främst brand- och vattenskador 
som ökat de senaste åren. Det har varit en 
tydlig trend under flera år och därför har vi 
behövt höja priset på några av våra försäk-
ringar. Vi jobbar hårt för att antalet skador 
ska minska och målet är ju att hålla så låga 
premier det bara går, säger Heléne Hemlin.

Pengar tillbaka vid få skador
Finessen med att bolaget ägs av kunderna 
är just att det inte finns något vinstintresse. 
Det finns nämligen inga aktieägare som 
kräver utdelning. När det är balans mellan 
premieintäkter och skadekostnader är 
bolaget stabilt. Ibland blir det färre skador 
än bolaget budgeterat för och då blir det 
ett överskott som kan betalas tillbaka till 
kunderna i form av återbäring.  
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Återbäring – när  
pengar betalas 
tillbaka
Vissa år blir det färre skador än bolaget 
budgeterat för. Då blir det ett över-
skott i vår sakförsäkringsverksamhet. 
Överskottet kan betalas tillbaka till 
våra kunder, som också är våra ägare, i 
form av återbäring. Det är så det fung-
erar i vårt lokala, kundägda bolag.



Som försäkringstagare är 
du en del av ett kollektiv 

som tillsammans står för sina 
skadekostnader. När någon drabbas 
av en skada, får personen ersättning 
från den pott pengar ni tillsammans 
betalat in som premier.

Därför förändras priset  
på din bilförsäkring
Nyligen sjösatte bolaget en stor ändring gällande vad en bil kostar att försäkra. 
Vi har det senaste året gjort en analys över skadeutvecklingen i olika delar av 
Västmanlands- och Örebro län. Utifrån analysen har vi justerat priserna så att 
de på ett bättre sätt tar hänsyn till var skadorna uppkommer. 

– Nu har vi justerat priserna så att de bättre speglar våra verkliga skadekost-
nader. Det innebär att priset på din försäkring kan bli högre eller lägre, säger 
Jan-Åke Eriksson, affärsområdeschef Försäkring. 

Men priset på din försäkring beror inte bara på var du bor. Fler faktorer 
spelar in. 

– För att varje bilägare ska ha ett så rättvist pris på försäkringen som möjligt 
tar vi även hänsyn till faktorer som bilmärke, årsmodell, hur långt du kör och hur 
gammal du är, säger Jan-Åke Eriksson. 
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Heléne Hemlin, försäljningschef Försäkring När kunderna själva väljer så är det dessa 
fem produkter som är populärast:
 

Barnförsäkring
Sedan några år tillbaka får vår barnförsäkring 
toppbetyg i Konsumenternas Försäkringsbyrås 
jämförelser. Kunderna är noga när de väljer 
försäkring till det bästa de har och vi ser att vår 
barnförsäkring har blivit riktigt populär. Idag har 
vi nästan 16 000 barn försäkrade. 

Utökat reseskydd
Allt fler kunder reser mycket mer än bara för 
några år sedan. Många kunder har upptäckt 
tilläggsförsäkringen “Utökat reseskydd” som ger 
ett mer omfattande reseskydd för hela familjen 
om resan inte blir som planerat. 

Bolån
Vi har sett en stor tillströmning av kunder som 
tar nya lån eller flyttar sina bolån till oss. När vi 
frågar kunderna säger de att de vill ha sina bolån 
hos oss för vi är enkla och finns nära. De tycker 
det är positivt att de kan välja om de vill träffa oss 
på kontoret eller om de hellre vill sköta sina bolån 
genom våra digitala kanaler. 

Investeringsspar-
konto, ISK
ISK har senaste åren fått ett enormt uppsving 
och blivit kundernas populäraste sparform. Här 
samlar kunden sitt sparande i fonder, aktier och 
andra typer av värdepapper, oavsett om det är ett 
kortsiktigt sparande eller sparande till pension. 
Man kan månadsspara eller göra engångsinsätt-
ningar och sparandet passar för alla åldrar. 

Bo-kvarförsäkring
Många kunder med bolån utökar det med ett 
bolåneskydd som kallas bo-kvar-försäkring. Det 
ger en ekonomisk trygghet om någon skulle bli 
arbetslös, sjuk eller avlida. Den är till för att ge 
andrum i svåra situationer där ekonomin är det 
sista man vill behöva tänka på. 

i topp



Ansvar för hela din ekonomi

”Nu vet jag att jag  
är rätt försäkrad”
Taina gick inte alls i husköpartankar. Men 
när annonsen dök upp kunde hon inte hålla 
sig, det var något alldeles speciellt. Huset 
som heter Eriksbergsgården ligger i Skul-
tuna och är byggd 1848. Huset firar alltså 
170 år i år. Här har tidigare familjer bedrivit 
bland annat skrädderi, skomakeri och 
handelsträdgård. Mycket av husets interiör 
är fortfarande i orginalskick såsom golv, tak, 
dörrar, kakelugnar och vedspisar. 

– Redan på visningen var det kört, jag 
kände direkt att här vill jag bo med mina 
barn, säger Taina Kopakka som till var-
dags arbetar som virkesadministratör på 
Mellanskog. 

Det var när Taina Kopakka nyligen köpte sitt 1800-tals hus som hon bestämde 
sig för att ta tag i sina försäkringar. Ett personligt möte med Nathalie gav henne 
koll och nu vet hon att hon är rätt försäkrad, om det skulle hända något. 

Taina köpte huset, som egentligen be-
står av två hus, tillsammans med sin syster 
och hennes man. De två husen är samman-
länkade med en inglasad vinterträdgård. 
Taina flyttar närmast från en lägenhet, 
men har tidigare bott i hus och vet vilket 
ansvar det kräver. Inte minst detta med 
försäkringar. 

Du bokade en tid med en rådgivare, berätta:
– Att köpa hus är en stor affär på många 
sätt och som husägare lever man ständigt 
med känslan av att något kan hända, exem-
pelvis en vattenskada eller ett värmesystem 
som går sönder. Efter att jag köpt huset dök 

tankarna om försäkring upp och jag blev 
osäker på hur en villaförsäkring egentligen 
fungerar. Så jag ringde och bokade en tid 
för att gå igenom mina försäkringar. Det var 
då jag träffade Nathalie Lennartsson. 

Hur upplevde du mötet?
– Det kändes verkligen bra. Nathalie guidade 
mig steg för steg genom vilka försäkringar 
som jag, i min nuvarande situation, behöver. 
Det märktes att Natalie var förberedd innan 
mötet och vi kunde diskutera olika förslag. 
Jag passade också på att ställa alla frågor 
om hur försäkringen skulle fungera om olika 
saker inträffade. Mötet gav mig en väldigt 
bra överblick. 

Vad tänker du spontant om försäkringar? 
– Det är både svårt och krångligt. Hos 
andra försäkringsbolag har jag upplevt att 
man försökt sälja försäkringar som jag inte 
behövt. 

Taina Kopakka i Skultuna rekommenderar alla att 
gå igenom sina försäkringar med en rådgivare, 
då det känns skönt att få bättre koll.  
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Ansvar för hela din ekonomi

Du har valt oss som bank också, hur är det?
– Jag är jättenöjd. Jag har funderat ett tag 
på att byta bank och när Nathalie bokade 
vårt möte frågade hon om jag även var 
intresserad av att byta bank. Så på mötet 
träffade jag också en medarbetare från 
banken, så vi löste allt samtidigt. Så vips 
var jag Guldkund. Det är en otrolig skillnad 
i personlig service med Länsförsäkringar 
som bank, jämfört med min tidigare bank. 

Jag är så glad att jag bytt, önskar bara att 
jag hade gjort det tidigare. 

Vilket är ditt bästa tips till andra kunder? 
– Mitt bästa tips är att göra en sådan här 
genomgång med jämna mellanrum. Livet 
förändras och det är ju viktigt att ens för-
säkringar matchar var du befinner dig. Så ta 
dig tiden att boka en rådgivning, det känns 
skönt efteråt. 

Det var Nathalie Lennartsson som 
Taina träffade för att göra sin för-
säkringsgenomgång. Nathalies jobb 
är att hjälpa kunder som vill skaffa 
försäkringar till sina hus, hem, bil 
eller till familjens medlemmar. 

Du hjälper många kunder med för-
säkringsgenomgångar, berätta:
– Kunderna ringer ofta och det går 
bra att göra en sådan genomgång 
på telefon. Andra kunder vill komma 
in för ett personligt möte. De får 
själva välja. Jag börjar med att ställa 
vanliga frågor om deras vardag, 
exempelvis hur de bor, familjesitua-
tion och fritidsintressen. Det ger mig 
en bra bild och sedan går vi igenom 
de vanligaste försäkringarna och de 
extra tillägg jag rekommenderar. 

Kundernas vanligaste kommentar? 
– Att de tycker att försäkringar är en 
djungel, svårt och krångligt. Då är det 
extra roligt att kunna förklara enkelt 
och att jag lyckas ändra deras inställ-
ning. Efter en genomgång är de ofta 
väldigt nöjda och känner att de har en 
överblick och kan sova lugnt.

Ditt viktigaste försäkringsråd?
– Min erfarenhet är att många är 
noga med att ha sin bil försäkrad 
och tycker det är viktigt, men inte 
lika noga när det gäller att försäkra 
sig själv. Då tycks det vara lättare 
att bli snål. Men en personförsäkring 
är jätteviktig att ha, den dagen man 
exempelvis ramlar eller i värsta fall 
blir svårt sjuk. Det kan drabba alla. 

Hej Nathalie!

29Länsförsäkringar Bergslagen

Full koll på 15 minuter
Precis som man servar bilen eller regel- 
bundet kollar tänderna hos tandläkaren 
kan man med jämna mellanrum behöva kolla  
igenom sin vardagstrygghet. Därför erbjuder  
vi våra kunder personliga försäkringsgenom- 
gångar. Där får kunderna en bra överblick  
över vilka försäkringar vi tycker att de behöver 
för att ha ett riktigt bra skydd. Rådgivningen  
tar ungefär 15 minuter, går bra att göra på telefon och är helt kostnadsfri.

Nathalie Lennartsson
Rådgivare privat försäkring



Lönsamhet och god etik

Hårt arbete för att 
stoppa bedrägerier 
Försäkringar har en viktig roll i samhället men 
hela idén kring försäkringslösningar faller 
om kriminella nätverk eller enskilda individer 
missbrukar systemet för egen vinning. Därför 
arbetar hela branschen aktivt med att upp-
täcka och förebygga försäkringsbedrägerier. 
Hos Länsförsäkringar Bergslagen arbetar tre 
utredare med att upptäcka och förhindra för-
sök till försäkringsbedrägerier. Vi ställer några 
frågor till en av dem, Kristin Ingvarsson;

Vad är det för skador ni utreder? 
– Vi utreder alla sorters skador där det finns 

Statistik visar att minst tio procent av de anmälda skadorna till ett 
försäkringsbolag är bedrägerier. Detta drabbar ärliga kunder genom 
höjda priser på försäkringarna. Hos oss arbetar tre utredare heltid 
med att upptäcka och förhindra försäkringsbedrägerier. 

oklarheter, exempelvis inbrott, bilskador, 
bränder, personskador, överfall och 
företagsskador.   

Hur får ni reda på att en anmäld skada 
verkar misstänkt?
– Det är ofta handläggare på skadeav-
delningen som hör av sig när de har en 
magkänsla att något inte stämmer. Det 
kan exempelvis vara ett konstigt kvitto, en 
skadad bil som inte stämmer överens med 
den händelse som kunden uppger eller hur 
en brand har startat. 

Ser ni några trender i bedrägerier?
– Ja, senaste åren har det varit många 
arrangerade bilskador, både bränder och 
krockar. 

Beskriv, hur ser en vanlig arbetsdag ut?
– Det varierar, ingen dag är den andra lik. Vi 
jobbar mycket framför datorn och gör inter-
vjuer med försäkringstagare i telefon samt 
här på kontoret. Vi jobbar också ute på fältet 
där vi besöker skadeplatser för att få en 
förståelse för vad som eventuellt har hänt. 

Vad händer med de kunder som försöker 
göra bedrägerier?
– Oftast säger vi upp försäkringstagaren i 
förtid. I de flesta fall gör vi även en polis- 
anmälan. 

När känner du att du gjort ett bra jobb? 
– När jag avslöjat ett försök till bedrägeri 
och på så sätt stoppat en felaktig utbetal-
ning. Rätt ska vara rätt. Varje oriktig skada 
drabbar ju kollektivet, då alla betalar in till 
en gemensam pott. Men vi får inte glömma 
att de flesta av våra kunder är ärliga och 
anmäler skador som faktiskt har hänt.  

Visste du att?
 • Vi utreder cirka 200 misstänkta 

ärenden varje år. 

 • 2017 avböjdes ersättningar för  
7,7 miljoner kronor. 

 • När nya iPhonemodeller lanseras 
ökar antalet anmälningar om 
stulna och trasiga mobiler. Falska 
anmälningar är bedrägerier!

30 Länsförsäkringar Bergslagen



Lönsamhet och god etik

Medarbetarna 
följer våra etiska 
riktlinjer
All försäkrings- och finansverksamhet 
är beroende av omvärldens tillit. I våra 
tydliga etiska riktlinjer slås fast att alla 
medarbetare måste agera på ett sätt som 
långsiktigt inger förtroende och respekt. 
Vi sätter alltid kundens bästa i fokus och 
vi är rädda om våra kunders pengar. 

Våra etiska riktlinjer beskriver rutiner 
kring mutor, förskingring, intresse- 
konflikt och sekretess. Riktlinjerna 
följs upp genom en mängd kontroller, 
exempelvis gör vi stickprov på utbe-
talningar i skadeärenden. De fåtal fall 
där frågetecken i hanteringen uppstår 
hanteras direkt. Alla anställda repeterar 
minst en gång per år innehållet i de 
etiska riktlinjerna vilket också följs upp. 
Det finns en rutin för whistleblowing, 
som är en möjlighet för medarbetare att 
anonymt anmäla oegentligheter. 

Många ”tappar" sin mobil-
telefon inför ny lansering
I mitten av september 2017 lanserades iPhone 8 – och precis 
som vid tidigare års lanseringar ökade antalet anmälningar 
om trasiga eller stulna mobiler. Att falskt anmäla sin mobil 
som försvunnen eller stulen för att med hjälp av försäk-
ringsersättningen köpa en nyare modell – ja, det klassas som 
försäkringsbedrägeri.

– Vi vet att det förekommer fusk vid den här typen av 
teknikbyte. Många vill ha den nya modellen direkt i samband med lanseringarna, säger 
Tarja Lundh, utredningschef på Länsförsäkringar Bergslagen. 
Tarja bedömer dock att problemet var större för några år sedan;

– Lanseringarna av nya telefoner är inte lika upphaussade nu som tidigare,  men såda-
na kan förstås påverka behovet hos konsumenten att byta till ny teknik, säger Tarja. 
Bolaget har skärpt kontrollerna för att få ner antalet bedrägerier kring telefoner i 
samband med nya lanseringar. 

- Vi granskar skadorna extra. Kunden ska visa vad som har hänt, ha alla inköpshand-
lingar och kunna skicka in alla skadade mobiler. 
Är telefonen skadad kan man räkna med att man får lämna in den för bedömning. 

– Vår erfarenhet från tidigare teknikbyten är att om man har ont uppsåt så backar 
man i de lägena, säger Tarja. 

Tarja Lundh, utredningschef  
Länsförsäkringar Bergslagen

En grov uppskattning är att 
5-10 % av de anmälda skadorna 

till försäkringsbolagen i Sverige är 
bedrägerier. Det är mycket pengar som 
årligen betalas ut till kunder som inte 
talar sanning.

Försäkringsbedrägerier  
för miljarder  
Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut ungefär 50 miljarder (!)  
kronor i skadeersättning till sina kunder i mer än 2 miljoner skadeärenden. Ungefär 
1 procent av skadeanspråken avböjs efter bedrägeriutredningar. Men omkring 
2,5–5 miljarder kronor som betalas ut beräknas ändå vara försäkringsbedrägerier. 
Undersökningar har visat att cirka tio procent skulle kunna tänka sig att genom-
föra ett försäkringsbedrägeri. Försäkringsbedrägerier är ett allvarligt brott med 
fängelse i straffskalan och begås av både enskilda individer och kriminella nätverk. 
Bedrägerierna gör att försäkringstagarna drabbas av högre pris på försäkringarna.

Källa: Larmtjänst

Vi motverkar 
penningtvätt och 
finansiering av 
terrorism
I våra kunders bankärenden finns risk 
att vi medverkar till penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Därför genom-
för vi regelbundet kundkännedoms- 
kontroller och övervakar transaktioner. 
Transaktioner som vi inte förstår och 
som skulle kunna vara penningtvätt och 
finansiering av terrorism rapporterar vi 
omgående till polisen.
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Länsförsäkringar Bergslagen ingår som ett 
av 23 självständiga, lokala och kundägda 
länsförsäkringsbolag i länsförsäkrings-
gruppen. De 23 bolagen äger tillsammans 
Länsförsäkringar AB (LFAB), som bedriver 
gemensam service och utvecklingsverksam-
het. Länsförsäkringar Bergslagen äger 5,6 
procent av aktiekapitalet i LFAB. Affärerna 
djur- och grödaförsäkring, liv, fondliv, bank 
och fondförvaltning hanteras bolagsgemen-
samt i olika dotterbolag som förmedlade 
affärer, där Länsförsäkringar Bergslagen har 
kundansvaret. Sakförsäkringsrörelsen drivs 
i egen regi med tillstånd från Finansinspek-
tionen. Länsförsäkringar Bergslagen deltar i 
länsförsäkringsgruppens gemensamma åter-
försäkringssystem. Avgiven återförsäkring 
går till Länsförsäkringar Sak, som vi också tar 
emot återförsäkring från. Länsförsäkringar 
Bergslagen har tre dotterbolag, varav två 
förvaltar placeringar i fastigheter och ett 
bedriver fastighetsförmedling i Lindesberg.

Hantering av risker i verksamheten
Förmågan att identifiera, förebygga och 
hantera risker är central i den bransch och 
den omvärld vi verkar i. För att hantera olika 
risker har vi tydligt definierade strategier 
och ansvarsområden tillsammans med ett 

starkt engagemang för riskhanterings-
processen, vilket bygger på tydligt definie-
rade ansvarsområden och välfungerande 
processer. Det viktigaste i arbetet med att 
hantera risker är att säkerställa att riskerna 
identifieras, att riskvärdering är oberoende 
och att kapitalbasen är tillräcklig i förhåll- 
ande till riskerna. Detta arbete är avgöran-
de för att med hög säkerhet garantera de 
utfästelser vi dagligen gör till våra kunder.

Femårsöversikt – resultat och  
ekonomisk ställning
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 skadekostnads-
utfall. Tack vare god utveckling på finans-
marknaderna, tillsammans med överskott i 
alla verksamhetsgrenar, blev resultatet det 
bästa i bolagets historia. Årets totalresultat 
uppgick till 473,2 Mkr (376,8), efter avsätt-
ning till återbäring på 164,8 Mkr.

Försäkringsrörelsen
Tekniskt resultat före återbäring, det vill 

säga det totala resultatet i försäkringsrörel-
sen, uppgick till 35,0 Mkr (-22,3). Premiein-
täkten, som har ökat för varje år under den 
senaste femårsperioden till följd av kund-
tillströmning och ökad försäljning, uppgick 
till 1 234,0 Mkr (1 143,2). Skadekostnaderna 
var högre än föregående år med ett utfall på 
1 007,9 Mkr (984,1), vilket ändå gav en lägre 
skadeprocent än föregående år på 81,7 % 
(86,1). Driftskostnaderna var något lägre 
än föregående år och uppgick till 197,9 Mkr 
(198,3), viket gav en driftskostnadsprocent 
på 16,0 % (17,3).

Bra avkastning i kapitalförvaltningen
Länsförsäkringar Bergslagen har en diversi-
fierad värdepappersportfölj med obliga-
tioner, aktier och fastigheter. Summan av 
placeringstillgångarna uppgick vid årets 
slut till 6 014,5 Mkr (5 527,7). Avkastningen 
på placeringstillgångarna uppgick till 642,5 
Mkr (478,7), vilket motsvarar 11,3 procent.

Övriga intäkter och kostnader
Övriga intäkter och kostnader består 
av resultatet av vår förmedlade affär – 
bank, liv, agria och fastighetsförmedling. 
Bankverksamheten är en växande verk-
samhet, där vi investerar i såväl personella 
resurser som i kontor på fyra mindre orter. 
Tillväxten i bankaffären är fortsatt mycket 
bra och resultatet blev betydligt bättre 
än föregående år. Även livaffären har god 
utveckling och visar fortsatt tillväxt. Totalt 
uppgick övriga intäkter och kostnader till 
27,3 Mkr (5,3). 

Vi har en balanserad affär med över-
skott i samtliga verksamhetsgrenar.

Ökad premieintäkt och en bra avkastning i kapitalförvaltningen har  
bidragit till årets positiva resultat. Bolaget redovisar 2017 en vinst på 456 Mkr. 

Mycket starkt resultat  
i kapitalförvaltningen

Pia Heldesjö, ekonomi- och finanschef

Resultat
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Femårsöversikt, belopp i Mkr

2017 2016 2015 2014 2013

RESULTAT

Premieintäkter f.e.r. 1 234 1 143 1 050 1 021 897

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 14 25 2 14 16

Försäkringsersättningar f.e.r. -1 008 -984 -852 -836 -802

Driftskostnader f.e.r. -198 -198 -179 -173 -156

Övriga tekniska kostnader f.e.r. -7 -8 -4 -4 -

Tekniskt resultat före återbäring 35 -22 17 23 -44

Återbäring -165 - - - -

Försäkringstekniskt resultat i försäkringsrörelsen -130 -22 17 23 -44

Finansrörelsens resultat 644 479 303 372 284

Övriga intäkter och kostnader 27 5 2 -5 -21

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 541 462 323 390 219

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 456 376 284 337 169

Årets totalresultat 473 377 285 338 182

EKONOMISK STÄLLNING

Placeringstillgångar 6 014 5 528 4 792 4 431 3 668

Försäkringstekniska avsättningar 2 597 2 269 2 074 1 973 1 475

Konsolideringskapital 4 135 3 582 3  133 2 809 2 418

Konsolideringsgrad 327% 304 % 287 % 267 % 259 %

Skadeprocent 81,7% 86,1 % 81,2 % 81,9 % 89,4 %

Driftskostnadsprocent 16,0% 17,3 % 17,0 % 16,9 % 17,4 %

Totalkostnadsprocent 97,7% 103,4 % 98,2 % 98,8 % 106,7 %

Totalavkastning i kapitalförvaltningen 11,3% 9,6 % 6,5 % 9,2 % 8,7 %

Räntebärande
Aktier och aktiefonder

LFAB och övrigt onoterat
Fastigheter

25 %

28 %

25 %

22 %

6 014  
Mkr

Fördelning av placeringstillgångar

Ansvarsfulla  
investeringar
Det övergripande målet med vår kapitalförvaltning är att  
säkerställa att vi alltid har tillräckligt med pengar för att er-
sätta skador som våra kunder råkar ut för. Vår utgångspunkt 
är att bolag som arbetar med hållbarhetsfrågor skapar bättre 
förutsättningar för sin långsiktiga utveckling. Vi väljer därför 
bort bolag som bryter mot internationella konventioner, som 
har fossila bränslen, spel eller kontroversiella vapen som 
grund för sin verksamhet. När vi placerar via investerings-
fonder utvärderar vi respektive fonds hållbarhetsarbete på 
motsvarande sätt. Bland annat följer vi Länsförsäkringar ABs 
exkluderingslista som finns publicerad på vår hemsida.

Resultat
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Hjälp när du behöver

Alla ska ut!
En undersökning som Länsförsäkringar 
Bergslagen gjort visar att endast 17 procent 
av alla örebro- och västmanlänningar har 
gjort en brandövning hemma någon gång. 
Det är en skrämmande siffra med tanke på 
att människor varje år går tillbaka in i brin-
nande hem för att leta efter familjemedlem-
mar som redan är räddade.  

– Därför är det otroligt viktigt att göra en 
brandövning hemma så alla vet hur de ska 
göra och vart de ska ta vägen när larmet går. 
Det räddar liv!, säger Niklas Adolfsson, skade-
förebyggare på Länsförsäkringar Bergslagen.

Uppmaningen att brandöva hemma är 
befogad eftersom 80 procent av alla som 
dör i bränder nämligen gör det i hemmet. I 
Västmanland och Örebro län har 17 perso-
ner omkommit de senaste tre åren.

Piiip, piiip, piiip! Vet du vad du ska göra om brandlarmet går hemma? För att få fler att 
se över sitt brandskydd och brandkunskaper hemma uppmanade Länsförsäkringar 
Bergslagen alla länsbor att vara med i Sveriges största brandövning.

Vi agerar inte förnuftigt
När brandlarmet går tror de flesta av oss att 
vi kommer agera lugnt och på ett sansat sätt 
försöka få ut familjen ur huset. Men i en pres-
sad stressituation är det mycket vanligt att 
inte alls agera förnuftigt utan på instinkten 
att slå mot elden, fly den eller bli paralyserad.

– Därför bör man brandöva hemma 
åtminstone en gång per år så att alla vet hur de 
ska agera – så det sitter i ryggmärgen. Då ökar 
man chanserna för att hela familjen gör rätt om 
larmet går på riktigt, säger Niklas.

Tänk inte ”falsklarm”
På jobbet är det vanligt att många gör en 
brandövning och känner till evakuerings-
planen och återsamlingsplatsen. Att göra 
en brandövning hemma innebär att man tar 

brandskyddet på lika stort allvar hemma som 
på jobbet, och att man inte instinktivt tror att 
det är ett ”falsklarm” när det börjar pipa. 

– En bra tid på året att göra brandövning 
hemma är på hösten i samband med att 
man gör sin årliga kontroll av brandvarnar-
na, fortsätter Niklas.

Sveriges största brandövning  
engagerade många
För att få fler att göra en livsviktig brand-
övning hemma tog Länsförsäkringar 
Bergslagen tillsammans med nio Länsför-
säkringsbolag initiativ till Sveriges största 
brandövning – ett veckolångt evenemang  
27 november – 3 december 2017.

– Med Sveriges största brandövning 
ville vi visa att alla kan – och bör – göra en 
brandövning hemma och att det till och 
med kan vara en rolig aktivitet, säger Niklas.

Under brandövningsveckan var det 
både många kunder och medarbetare som 
tillsammans med nära och kära gick ige-
nom checklistan och steg för steg gjorde 
den livsviktiga övningen. 

Den första 1 december – på brandvarnarens 
dag – fanns medarbetare från Länsförsäkringar 
Bergslagen på plats på torgen i Örebro och 
Västerås, tillsammans med Räddningstjänsten 
och Brandskyddsföreningen, för att prata 
brandskydd.
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Hjälp när du behöver

Så här gör du en brandövning hemma
1. Samla alla som bor i hemmet. Berätta för alla vad ni ska göra.

2. Bestäm en återsamlingsplats utanför bostaden.

3. Gå från rum till rum och prata om hur man kan ta sig ut från just det rummet om 
det börjar brinna.

4. Kolla att utrymningsvägarna är framkomliga. Använd alltid entrédörren i första 
hand, altan- och balkongdörrar i andra hand och fönster i tredje hand.

5. Sprid ut er i hemmet och tryck igång ett testlarm.

6. Stäng in branden genom att stänga fönster och dörrar bakom er.

7. Lämna bostaden, ta det lugnt, testa gärna olika utrymningsvägar och samlas på er 
återsamlingsplats.

Rädda, Varna, 
Larma, Släck

Grundregeln hur du ska agera är Rädda,  
Varna, Larma, Släck.

 • Om brandvarnaren börjar tjuta ska du 
genast kolla var det brinner. Varna och 
rädda dem som är i fara. Lämna genast 
bostaden om branden är för stor för att 
släckas av dig själv. Ring 112.

 • Stäng alla dörrar bakom dig när du 
lämnar bostaden. Då tar det längre tid 
för branden att spridas.

 • Ha alltid en brandsläckare lättåtkomlig, 
helst i hallen. Då kan du sätta dig och 
familjen i säkerhet och om möjligt 
släcka branden. Utsätt dig inte för 
onödiga risker.

Visste du att…

4 av 5 
örebro- och västmanlänningar har 
aldrig gjort en brandövning hemma

9 av 10 
örebro- och västmanlänningar har 
brandvarnare på varje våningsplan 
i hemmet

37 % 
av örebro- och västmanlänningarna 
saknar en brandsläckare hemma

38 %
av örebro- och västmanlänningarna 
har en brandfilt i sitt hem
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Ägs av våra kunder

Rekordmånga  
kunder tyckte till 
Var tredje år får våra kunder som har en 
sakförsäkring hos oss – till exempel en bil, 
båt eller ett hus försäkrat – en inbjudan till 
fullmäktigeval. 

2017 var det val till fullmäktige för 
kunder som bor i Västerås och Örebro 
kommuner. För första gången genomfördes 
valet digitalt. Kunderna fick i oktober ett 
utskick med 21 föreslagna kandidater, med 
möjlighet att rösta på 16 av dessa. Totalt 
valdes 13 nya kandidater in i fullmäktige - 
helt vanliga kunder som vill engagera sig i 

Länsförsäkringar Bergslagen ägs av kunderna. Det betyder att vi har ett 
fullmäktige högst upp i vår organisation. Där sitter cirka 60 vanliga kunder 
som är med och påverkar företagets framtid. För vem kan bättre förstå 
dig och din vardag än du själv, dina barn, din granne eller din frisör? 

sitt försäkringsbolag.
Valdeltagandet ökade med impone-

rande 1 180 procent sedan det senaste 
fullmäktigevalet hölls för tre år sedan i 
Västerås och Örebro. 

– Det känns riktigt bra att vi tagit fram 
en modell som möjliggör att fler kan och vill 
engagera sig i sitt försäkringsbolag. Det ger 
tyngd till valresultatet och vi kan känna oss 
trygga med att vårt nya fullmäktige har en 
god förankring hos kunderna i vårt område, 
säger Mikael Sundquist, vd.  

Väldigt 
smidigt!

Jättebra att kunna 
rösta via webben. Blir 
lättare att ta sig tid 
att göra röstningen.

Kul att få 
inflytande, så 

enkelt!

RÖSTA

Påverka ditt
 

försäkrings- 

bolag
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Ägs av våra kunder

Nina Jokela, 
40 år, 
polis, Västerås

Varför vill du 
engagera dig?
Jag har varit kund 
hos Länsförsäk-

ringar i många år och jag tror att jag kan 
representera den genomsnittliga kunden, det 
vill säga en vanlig arbetande kvinna med två 
barn, sambo och hus. Vi har våra försäkringar 
hos Länsförsäkringar och har fått nyttja 
dessa vid flera tillfällen. Jag tror att jag kan 
bidra med min kompetens från mitt arbete 
som polis och även med erfarenheter som jag 
fått som kund. 

Vilka frågor är viktiga för dig som kund?
Det behöver vara tydliga villkor, det ska vara 
enkelt för kunderna att ta reda på vad som 
ingår i försäkringen. Tillgänglighet och kom-
petens är också viktigt, det ska vara lätt att få 
tag i rätt person som kan svara på de frågor 
som uppstår. Det ska kännas tryggt att 
vara kund hos Länsförsäkringar om olyckan 
händer eller man råkar blir sjuk. 

Vilhelm  
Hanzén, 28 år, 
PR-konsult, 
Örebro 

Varför vill du 
engagera dig?
 Jag är intresserad 

av att utveckla de sammanhang jag finns med 
i. Innan jag flyttade till Örebro satt jag i kom-
munfullmäktige i min hemkommun Sävsjö. 
Jag har sedan dess saknat att få bidra med 
kompetens, engagemang och nya perspektiv 
i spännande sammanhang utanför mina di-
rekta arbetsuppgifter – och förhoppningsvis 
samtidigt lära mig mer av andra. 

Vad kommer du kunna bidra med?
 Jag är 28 år ung, inflyttad till regionen, små-
barnsförälder, egenföretagare, har erfaren-
het från högsta ungdomspolitiska nivå, jobbar 
med många spännande bolag inom financial 
technology som bidrar till perspektiv som jag 
tror kan berika fullmäktige. 

Frågor till nya  
i fullmäktige

Som tack för engagemanget skänkte Länsför-
säkringar Bergslagen 10 kronor för varje kund 
som röstat i fullmäktigevalet. Bidraget gick till 
Stadmissionen i kundens hemstad, vilket inne-
bar 9 900 kronor till Västerås Stadsmission och 
8 270 kronor till Örebro Stadsmission. 

Anita Edholm, ordförande i valberedningen.  
Till vardags är hon lantbrukare och redovisningskonsult. 

När vi införde 
digitala val ökade 

antalet röster med över 
1100 procent. Det visar 
tydligt att digitala val ökar 
engagemanget.

Mikael Melitschenko från Örebro och Pia Nilsson från Västerås är två kunder som valt 
att engagera sig i sitt försäkringsbolag. De är invalda i fullmäktige tillsammans med 
cirka 60 andra kunder.
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Internrevision

Ekonomi & finans
Pia Heldesjö

Affärsutveckling & IT
Jenny Vedholm

Personal
Ann-Christin Palmér

Kommunikation
Anna-Maria Wallin

Försäkring
Jan-Åke Eriksson

Bank
Ann-Christin Lindahl

Skador
Bjarne Lindén

Kunder/Ägare
Fullmäktige

Styrelse
Bengt-Erik Lindgren
Christina Liffner
Joakim Alkman
Ann-Christin Norrström

VD
Mikael Sundquist

← Segment Företag och Lantbruk →

← Segment Privat →

Ägs av våra kunder

Annika Bergman
Sofia Larsen
Per Åhman

Helena Lindberg
Ulf Nilsson
Supp. Linda Kamsvåg

Så fungerar vår organisation

Regelefterlevnad  
& riskhantering
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Styrelsen 

 1 Bengt-Erik Lindgren
  ordförande

 2  Christina Liffner 
  vice ordförande

 3 Annika Bergman

 4 Ann-Christin Norrström

 5 Joakim Alkman

 6 Per Åhman

 7 Sofia Larsen

Personalrepresentanter: 

 8 Ulf Nilsson 

 9 Helena Lindberg 

10 Linda Kamsvåg, suppleant

Företagsledningen 

11 Mikael Sundquist
  verkställande direktör

12  Ann-Christin Lindahl
  affärsområdeschef Bank

13 Ann-Christin Palmér
  personalchef

14 Anna-Maria Wallin
  kommunikationschef

15 Bjarne Lindén 
  skadechef 

16 Jan-Åke Eriksson
  affärsområdeschef Försäkring

17 Jenny Vedholm
  chef för affärsutveckling och IT 

18 Pia Heldesjö
  ekonomi- och finanschef

1 2 3

7 8 9

10 11 12

13 14 15

4 5 6

16 17 18

Ägs av våra kunder
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lfbergslagen.se

Framåt tillsammans 
sedan 1848
Alla som lärt sig cykla upptäcker snart samma sak; att hemligheten 
bakom en bra balans är att hålla blicken långt framme, mot horisonten. 
Det är när man ser och tänker för kortsiktigt som det kan vingla till. 
Samma sak gäller för oss på Länsförsäkringar Bergslagen. Ända sedan 
starten 1848 har vi haft samma långsiktiga perspektiv på verksamheten.  

Anledningen till att vi alltid har fokuserat på det som är långsiktigt 
hållbart är att vi ägs av våra kunder. Det är helt enkelt lättare att hålla  
en stadig kurs när ägarnas och kundernas långsiktiga mål är samma.  
Det som är viktigt för dig är viktigt för oss. 

Vi ska framåt tillsammans. Så har vi tänkt i 170 år nu. 
Och så tänker vi fortsätta, rakt in i framtiden.


