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Vi ser i dessa turbulenta tider tillbaka på ett överlag gott fjolårsresultat. Relationen till våra kunder 
har varit ett stort glädjeämne, fina utmärkelser i Svenskt Kvalitetsindex, hög nöjdhet i våra undersök-
ningar och många som vill bli våra kunder. Ekonomiskt har det varit mer blandat, höga skadekostnader 
parat med mycket god kapitalavkastning. Sammantaget innebär det dock att vi avser betala ut åter-
bäring under senhösten.
 
- Det gångna året har varit mycket positivt när det gäller relationen till våra kunder, säger Anders Grånäs, vd. Vi ser det i de 
fina utmärkelser vi fått i Svenskt Kvalitetsindex, egna undersökningsresultat och framför allt i alla de nya kunder som vill 
komma till oss. Jag är glad och stolt över det förtroende dalfolket visar oss. Något som inte vore möjligt utan våra oerhört 
engagerade medarbetare.

Högre skadekostnader 2019
När det gäller det ekonomiska resultatet är utfallet inte lika entydigt positivt.
- Under 2019 har vi haft höga skadekostnader på sakförsäkringssidan, säger Maria Freiholtz, chef Ekonomi & Affärsstöd. Det 
har dragit ner resultatet, men samtidigt givetvis varit till stor nytta för de kunder som drabbats av skador. Å andra sidan har 
vi gjort ett mycket gott resultat i kapitalförvaltningen 2019. Ett kapital som i grunden främst är intjänat i sakförsäkringsverk-
samheten över tid. En del av kapitalet är investerat i vårt gemensamma bolag Länsförsäkringar AB. Där ingår bland annat vår 
bank och vårt fondlivbolag, som båda haft en fin tillväxt under året.

Mindre avsättning till återbäring på grund av höga skadekostnader
- De höga skadekostnaderna till trots har vi ändå haft möjlighet att göra en avsättning för återbäring, säger Anders Grånäs. 
Denna avsättning tillsammans med tidigare års avsättning uppgår till cirka 200 miljoner. Om inget oförutsett inträffar är det 
vår avsikt att betala ut denna återbäring till våra sakförsäkringskunder under senhösten i år. 

Hållbarhet blir en allt viktigare fråga
Utanför vårt bolag är det två saker som sticker ut 2019: Dels klimatfrågan, hur vikten av att vi tar stora kliv i rätt riktning blivit 
allt tydligare för allt fler. Bränderna i Australien och i det lilla vår egen milda vinter påminner oss om vart vi är på väg. För oss 
på Dalarnas är långsiktig hållbarhet en naturlig del av verksamheten – omtanken om våra bankkunders ekonomi, stödet vid 
en skada, strävan mot färre skador bland mycket annat. Under året kommer en nytillsatt styrgrupp att arbeta med våra  
kommande steg på detta område. Vi strävar själva efter så låga utsläpp som möjligt i vår egen verksamhet. 

Dalarnas Försäkringsbolag är ett av de största länsförsäkringsbolagen i Sverige. Vi är 403 anställda och har kontor i  
Falun, Borlänge, Avesta, Leksand, Ludvika, Mora och Malung. Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringar och banktjäns-
ter för privatpersoner, företag och lantbruk. 65% av alla hushåll i Dalarna är kunder i Dalarnas Försäkringsbolag.
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- Vårt viktigaste bidrag är dock utan tvekan vårt omfattande arbete för att förebygga skador, säger Anders Grånäs. Varje 
brand, vattenskada eller trafikskada som inte inträffar är en stor vinst för miljön, parallellt med att det är en vinst ur ett 
mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Anders fortsätter:  
- Vi har kommit en bra bit på vägen men mycket är ogjort – vi strävar ständigt efter att finna fler och bättre sätt att bidra från 
vårt håll, via föreningar och organisationer som gör viktiga insatser, genom att utveckla vårt skadeförebyggande arbete och 
genom vårt eget agerande i vardagen.

De låga räntorna ser ut att bestå
- Räntorna är en annan fråga som varit aktuell under året, nu har vi ju lämnat minusräntan, men det verkar som att låga rän-
tor kommer bestå en lång tid framöver, säger Maria Freiholtz.

Hög förändringstakt
Dels har vi under 2019 haft stora utmaningar med att anpassa verksamheten till nya regelverk, i synnerhet handlar det om 
rutiner på banksidan för att motverka penningtvätt. Vi har också arbetat hårt med det i grunden väldigt positiva att så många 
vill byta bank och komma till oss, att hinna med att utöka verksamheten så snabbt som efterfrågetrycket krävt.

Vi satsar vidare på det personliga kundmötet
- Under året totalrenoverade vi en fin gammal industribyggnad från förra sekelskiftet i Mora, till ett nytt kontor för oss med 
större kundmötesytor samt även lokaler för uthyrning till andra företag, säger Maria Freiholtz och fortsätter:
- Under 2020 beräknas även ombyggnaden av kontoret i Borlänge vara klar. 

Vi kommer också att göra en rejäl satsning på bemanningen inom den gemensamma kundservice vi driver för hela länsför-
säkringsgruppens räkning. Detta för att kunna ta emot den stora ökningen av både inkommande samtal och efterfrågan av 
våra tjänster.

Helår 2019 jämfört med helår 2018 (fjolårets siffror inom parantes)
- Koncernens resultat före skatt uppgick till 628 (119) Mkr, efter avsättningar
   till återbäring om 65 (125) Mkr.
- Eget kapital ökade under året med 601 Mkr till 4 905 Mkr.
- Återbäring (avsättning inför framtida återbäring) och rabatter uppgår till 175 (231) Mkr.
- Finansrörelsens resultat uppgick till 843 (204) Mkr.
- Totalt antal kunder ökade till 179 007 (177 646).
 
Visste du att Dalarnas under året...
…sponsrat över 200 idrotts- och kulturföreningar i länet, primärt inom breddverksamhet.
…delat ut totalt 53 000 reflexvästar till förskolor i länet.
…gjort över 600 hembesök hos villaägare, där vi gått igenom vatten-, brand- och inbrottssäkerhet.
….fått ytterligare 1 361 nya kunder.
…tagit emot 105 181 samtal om försäkringsfrågor till kundcentret i Borlänge.
…tagit emot 362 586 samtal till vår gruppgemensamma Telefonbank i Borlänge, som servar Länsförsäkringar i hela landet. 
…tecknat 2 731 nya företagsförsäkringar.
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