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RESULTAT 2014 (KONCERNEN)

NYCKELTAL 2014 2013

Rörelseresultat efter skatt, Mkr 133 78

Balansomslutning, Mkr 2 566 2 060

Konsolideringsgrad 340 % 288 %

Medelantal anställda 104 104

Sakförsäkring

Premieinkomst (brutto), Mkr 419 406

Tekniskt resultat i  
försäkringsrörelsen, Mkr 30 27

Totalkostnadsprocent efter 
avgiven återförsäkring 94 % 95 %

Totalavkastning kapital- 
förvaltning 10,3 % 7,2 %

Antal kunder 55 536 55 150

Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 113 120

Totalt försäkringskapital, Mkr 2 217 2 083

Antal kunder 19 743 19 812

Bank

Inlåning, Mkr 1 791 1 376

Utlåning, Mkr 3 109 2 956

Förvaltad fondvolym, Mkr 129 103

Antal kunder 14 194 13 875

TOTALAVKASTNING  
KAPITALFÖRVALTNING

10,3 %

+ 133 Mkr

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 2    
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ning, styrelse och medarbetare är fotograferade av 
Anna Wilhelmsson med undantag av Jessica Zelei, 
Katrin Nordin och Ulf Häggrot på s 22 som foto-
graferats av Ida Pålsson. Fullmäktigeledamöter är 
fotograferade av Marie Birkl. Kundkvällen Allsång 
på Frösö Park är fotograferad av Pierre Toresson. 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har fotogra-
ferats av Mikael Frisk. Elin Rödin fotograferade 
Josefin och Elias Pennström. Övriga bilder är foto-
graferade av medarbetarna Anki Valrygg, Ida Påls-
son och Bitti Jonasson, eller kommer från den 
interna bildbanken.



2014 i korthet 2014 i korthet

2014 I KORTHET 5 4  2014 I KORTHET  

Sex stipendier har delats ut 
på totalt 60 000 kronor 
Sedan 1974 har vi delat ut stipendier till idrottstalanger och ung-

domsledare i länet. Idrottstalangstipendiet delas ut varje år till en tjej 

och en kille, som tävlar för en förening ansluten till JH Idrottsförbund 

och som presterat på god nationell nivå. Valet av stipendiater sker i 

nära samarbete med JH Idrottsförbunds ungdomsråd och stipendie-

summan är på 10 000 kronor. 

 Stipendiater 2014 blev duktiga skidskytten Olle Olsson-Bad och 

Hedda Bångman, som tävlar framgångsrikt både i löpning och 

längdskidåkning. 

 Ungdomsledarstipendiet delas ut i länets alla kommuner i 

samband med valet av fullmäktigeledamöter till Länsförsäkringar 

Jämtland från respektive kommun. Valet av stipendiater sker i nära 

samarbete med Länskulturen, JH Idrottsförbund och fullmäktigele-

damöter från vardera kommun. 

 År 2014 var det dags för Bräcke respektive Östersunds kom-

muner. I Bräcke utsågs Nilla Broström, projektet ”Tjej”. I Östersund 

utsågs tre stipendiater: Helena Jonsson, Brunflo Ryttarsällskap, 

Hans Vågström, Östersund Basket och Emma Arneson, Hej främling! 

Stipendierna delades ut i samband med val av fullmäktigeledamöter 

i Bräcke respektive Östersund. n

Nu är webben snyggare,  
bättre och enklare!
Under 2014 ändrade webbplatsen, lfz.se, utseende. Webbplatsen har nu mo- 
dern teknik vilket gör att det går lika bra att surfa i mobilen och på paddan, som 
på datorn. Sidan anpassar sig helt enkelt efter vilken enhet du surfar från. n

Årets Barnrättskämpe 
– ett samarbete med Rädda Barnen
Som en del av vårt lokala samhällsengagemang inledde vi under 

2013 ett samarbete med Rädda Barnen i Jämtland/Härjedalen. 

Tillsammans har vi inrättat utmärkelsen Årets Barnrättskämpe, som 

handlar om att uppmärksamma personer eller organisationer som 

tydligt visat att det går att förändra vardagen till det bättre för barn 

och unga i Jämtlands län. Utmärkelsen delades ut för första gången 

våren 2014. Ingrid Kallberg, Hammerdal, utsågs till Årets Barnrätts-

kämpe 2013 för sitt mer än 40-åriga engagemang för barns rättighe-

ter.  Prissumman 5 000 kronor från Länsförsäkringar Jämtland valde 

Ingrid att skänka till Grevåkersskolans kulturråd. n

Bank, försäkring 
och pension 
– allt i en app
Mobilappen utvecklas ständigt. 

Under 2014 bytte den utseende 

och en rad nya funktioner tillkom. 

Du kan nu till exempel kolla snabb-

saldo, lägga in personliga sparmål 

samt handla med fonder och aktier. 

 Att appen uppfyller mångas behov 

visar statistiken över antal inloggning-

ar – det är en dramatisk ökning. n 

”Knappen” 
– din räddare i nöden
”Knappen” är en app som ökar din trygghet när du vistas i skog 

och mark eller på fjället. Appen, som laddas ner i din smartphone, 

ger dig tillgång till flera smarta funktioner – du skapar till exempel 

enkelt ditt personliga trygghetsnätverk med familj, grannar eller 

jaktlaget för att ni enkelt ska hitta varandra. Om 

något skulle hända på exempelvis skoterturen, 

jakten eller under avverkningen kan du larma 

ditt trygghetsnätverk om du är i behov av hjälp. 

De ser var du befinner dig (GPS-funktion) och 

vad som inträffat (video). Du kan också aktivera 

en larmsignal och du kan även komma i kontakt 

med vår skadejour och sjukvårdsförmedling. 

Appen laddar du ner gratis från Appstore eller 

Google play. n

Bäst i Sverige!
Länsförsäkringars internetbank är bäst 

i Sverige, mätt i antal nöjda kunder. Det 

framgick när Länsförsäkringar tog emot 

utmärkelsen Web Service Award 2014 i 

kategorin Information & Service. Vi tycker 

att det är mycket glädjande att kunderna 

uppskattar enkelheten och funktionerna 

i internetbanken så mycket! Motiveringen 

från Web Service Award lyder: 

”Här har vi en solklar vinnare enligt användarna, som verkligen visat att 
man tycker om webbplatsen. I denna kategori, Information & Service, 
är det av högsta vikt att man dels får den hjälp man behöver och dels 
att webbplatsen underlättar för kunderna. Något som denna vinnare 
levererat med råge.”  n

Bo kvar-försäkring ger 
ekonomisk trygghet
Under våren 2014 lanserades Bo kvar-försäkringen som en ekonomisk 

trygghet när du tar bolån. Den ger dig som har bolån hos Länsför-

säkringar Bank möjlighet att försäkra dig om ekonomisk trygghet vid 

sjukdom, arbetslöshet och dödsfall. Försäkringen ger en månadsersätt-

ning om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av arbetslöshet, och 

den innehåller även en livförsäkring som ger ersättning vid dödsfall. n

Agria
Agrias smådjursverksamhet är sedan 2013 en 
del av Länsförsäkringar Jämtland. Under 2014 
ökade försäljningen av smådjursförsäkring i 
Jämtland med 22 procent och antal försäk-
rade smådjur i Jämtland passerade 10 000. 
Av de försäkrade smådjuren är nästan 6 600 
hundar och knappt 3 000 är katter.  
Premievolymen för helåret 2014 blev 21 Mkr. 

9 av 10*)
skadedrabbade kunder ger Länsförsäkringar Jämtland betyg 

4 eller 5 på en femgradig skala när det gäller information, 

handläggningstid, bemötande och ersättning. 

*) År 2014 gav 91 procent av kunderna betyg 4 eller 5. 
År 2013 gav 83 procent av kunderna betyg 4 eller 5.

Vi värnar 
om miljön
Brand- och vattenskador ger omfattande miljöpåverkan och arbetet med att 

förebygga dessa skador är en viktig del av vårt miljöarbete. 

 Ett annat viktigt miljöarbete är att vi erbjuder våra lantbrukskunder en 

återvinningsförsäkring, vilket innebär att vi varje år åker runt och samlar in 

metallskrot, plast och farligt avfall. Försäkringen är ett samarbete med Håll 

Sverige Rent och sedan starten 2008 har vi rensat den jämtländska lands-

bygden från 195 ton farligt avfall och 2 071 ton metallskrot, vilket motsvarar 

metallen i uppskattningsvis 1 700 bilar.  Enbart under 2014 samlade vi in  

13 ton farligt avfall och 279 ton lantbruksskrot. Dessutom samlade vi in  

10 ton däck och gummi samt 237 ton plast. 

 Via samarbetet med Håll Sverige Rent är vi också med och finansierar 

skolprojektet Grön Flagg, som är ett verktyg och en certifiering för att skolor 

och förskolor ska arbeta aktivt med hållbar utveckling i sin dagliga verksam-

het. En av de förskolor i Sverige som certifierades under 2014 var Gåvans 

förskola i Mörsil och det firade vi tillsammans genom att dela ut diplom, 

hissa den gröna flaggan och äta tårta med barnen. n
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Vd har ordet

Pia Sandvik springer Skutan runt

Ett historiskt år – för våra  kunder
År 2014 var ett mycket bra år för Länsförsäkringar Jämtlands kunder. 
Det var ett år då allt gick åt rätt håll, höga premieintäkter, få skador, 
låga kostnader och hög kapitalavkastning. Det gjorde att Länsförsäk-
ringar Jämtland utvecklades starkt avseende både resultat och tillväxt.

Inga stora naturkatastrofer och en lugn orkan-
säsong medförde att de globala kostaderna för 
naturkatastrofer var låga under 2014. Kost-
naderna uppgick till totalt cirka 110 miljarder 
US-dollar, vilket är 30 miljarder US-dollar 
lägre än 2013. Trenden är dock att skador 
orsakade av extremt väder ökar i flera delar 
av världen. Det drabbade Sverige ganska hårt 
under 2014 med bland annat skogsbränder, 
åska och skyfall. Jämtlands län var dock 
förskonat från både häftiga oväder såsom 
stormar och stora bränder under 2014.
 Den globala ekonomin var tudelad. Den 
amerikanska ekonomin växte medan euroom-
rådet var betydligt skakigare och hotades av 
deflation. Händelserna i Ryssland och Ukraina 
gav stor geopolitisk oro. Finanspolitiken var 
åtstramande och i kombination med skuldav-
vecklingen ledde det till en svag utveckling 
av både tillväxt och inflation. Trots rådande 
lågräntemiljö var avkastningen på världens 
obligationsmarknader den bästa sedan 2008. 
Den svenska ekonomin utvecklades dock bra 
och den svenska börsen steg med 12 procent. 
I syfte att höja inflationen sänkte Riksban-
ken reporäntan till noll. Det medför fortsatt 
lågräntemiljö, vilket begränsar möjlighet till 
avkastning i ränteplaceringar. 
 Länsförsäkringar Jämtland är ett fram-
gångsrikt länsförsäkringsbolag. Vi ökade 
våra premieintäkter för femte året i rad och 

vi ökade dessutom marknadsandelarna i flera 
segment. Vårt fokus på bostads- och bilägare 
har gett resultat. Vårt systematiska arbete 
med att effektivisera skadehanteringen och de 
skadeförebyggande insatserna visar resultat 
genom att bidra till sänkta skadekostnader. 
Samtidigt som vi satsar offensivt på ökad 
försäljning har vi fortsatt fokus på att sänka 
drift- och skadekostnader. För femte året i rad 
minskade totalkostnadsprocenten, dvs. sum-
man av driftkostnads- och skadekostnadspro-
centen, tack vare effektivare skadehantering 
och fortsatt fokus på driftkostnaderna.
 Banken fortsätter att växa på såväl ut- som 
inlåning och tack vare vår satsning på före-
tagsbanken ser vi en högre tillströmning av 
företagskunder än tidigare.
 Vi värnar om en stabil kapitalförvaltning. 
I vår verksamhet är det väsentligt att ha ett 
tillräckligt stort kapital för att stå stadigt om 
skadorna tillfälligt ökar, till exempel om 
någon riktigt stor skada inträffar, eller när 
finansmarknaden är orolig. Tack vare många 
års välbalanserad verksamhet har vi en bra 
kapitalbas i Länsförsäkringar Jämtland. Vi har 
ett ansvar att förvalta kapitalet på bästa sätt 
och vi föredrar en stabil avkastning framför 
en avkastning som svänger alltför mycket. 
Det innebär att vi inte försöker nå högsta 
tänkbara avkastning och därmed faller vi 
heller inte lika hårt när finansmarknaden är 

orolig. Årets resultat från kapitalförvaltningen 
har varit mycket bra och portföljen avkastade 
158 miljoner kronor, där 136 miljoner kronor 
är orealiserade värdeökningar. Kapitalavkast-
ningen motsvarar en ökning på 10,3 procent 
på vårt totala kapital som nu är cirka två 
miljarder kronor.
 Vår strategi är lönsam tillväxt. Vi påbör-
jade under senare delen av året en vidare-
utveckling av våra kunderbjudanden för att 
ytterligare stärka lojaliteten hos våra kunder. 
Vi är övertygade om att en ökad kundlojalitet 
är basen för en lönsam tillväxt. Under 2015 
kommer vi att förutom konkurrenskraftig 
prissättning också erbjuda ett ännu starkare 
erbjudande till våra kunder, med fokus på att 
bidra till ökat värde.  
 Nöjda kunder är vårt viktigaste mål och 
vi strävar alltid efter att öka värdet för våra 
kunder. Vi följer kontinuerligt kundnöjdhe-
ten för att förstå våra kunders behov. Det är 
påtagligt att våra kunder efterfrågar kontakt. 
Vi ser att kunderna vill ha kontakt med oss i 
olika kanaler och efterfrågan på våra digitala 
tjänster ökar ständigt. I takt med en ökad 
användning av de digitala tjänsterna märker 
vi också att efterfrågan på andra kontaktvägar 
tilltar. Våra kunder vill använda den kontakt-
väg som passar bäst för deras ärende. Våra 
digitala tjänster är uppskattade av våra kunder 
och vi vann igen utmärkelsen Web Service 

Award – denna gång för bästa internetbank. 
Vi kommer att fortsätta bejaka våra kunders 
önskemål och erbjuda fler digitala lösningar. 
 Vi har inga andra ägare än våra kunder. 
Därför har vi alltid kundens bästa för ögonen. 
Vår lokala närvaro ger en unik kunskap om 
marknaden och våra kunder. Det tillsammans 
med den lokala beslutskraften är grunden för 
vår framgång. Därför är det viktigt för oss 
att också bidra till länets utveckling. Det gör 
vi på olika sätt. Vi sponsrar såväl elit- som 
breddidrott i länet. Vi investerar i tillväxtge-
nererande initiativ såsom Ekonord, Nyföre-
tagarcentrum, Ung Företagsamhet m.m. En 
av de största aktiviteter vi genomförde under 
året var Allsång på Frösö Park, då 1 500 
kunder kom för att lyssna till lokala artister 
och sjunga allsång tillsammans. Det var en 
mycket uppskattad kundkväll, där vi kunde ge 
tillbaka lite till vårt län och våra kunder.
 Jag vill rikta de sista raderna direkt till alla 
medarbetare och säga tack för ert fantastiska 
arbete. Det är ert äkta engagemang i kombi-
nation med er kundkännedom som år efter år 
ger oss såväl hög kundnöjdhet som tillväxt 
och goda resultat. Tack vare er kommer vi att 
fortsätta skapa värde för våra kunder och bi-
dra till vårt läns utveckling. Vi är långsiktiga 
och erbjuder våra kunder förnyelse, stabilitet 
och trygghet.

PIA SANDVIK 
Vd Länsförsäkringar Jämtland
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Försäkring Företagsmotor

Åren 2011-2013 har varit skadedrabbade år i 
segmentet tung lastbil och 2014 stod vi inför 
en stor utmaning – att komma tillrätta med 
lönsamheten. Ett ekipage som går av vägen 
kostar cirka 1,5 miljoner kronor så den typen 
av olyckor slår naturligtvis hårt. 
 Att höja priset är alltid en utväg, men istäl-
let valde vi att under 2014 ta ett krafttag med 
målet att långsiktigt minska skadefrekvensen 
bland dessa kunders fordon. Företagsmotor-
gruppen utökades med Jerry Norberg, som 
både har säljansvar och ansvar för skadefö-
rebyggande arbete. Jerry har tillsammans 
med Måns Zakrisson, underwriter inom 
företagsmotor, bedrivit ett systematiskt och 
strategiskt arbete för att minska skadefrek-
vensen på tung lastbil. Ett arbete som har 
varit mycket framgångsrikt och uppskattat av 
åkarna – skadekostnaden för 2014 minskade 
jämfört med 2013. 
 Alla olyckor går inte att förebygga, men 
det ligger i både åkarnas och vårt intresse att 
begränsa och förhindra så många skador och 
olyckor som möjligt.

– Det är alltid svårt att veta exakt vad som 
är tillfälligheter och inte. Men vi kan ändå 
konstatera att vi under 2014 hade betydligt 
färre stora skador än 2013. Jag har svårt att 
tro att det jobb vi gör inte påverkat utfallet 
alls. Vi tror verkligen på arbetssättet, säger 
Jerry.

Arbetssättet handlar om att personligen 
besöka åkerier i länet – att träffa såväl åkare 
som chaufförer. Tillsammans med åkaren för 
Jerry och Måns en konstruktiv dialog om det 
egna åkeriets skadehistorik och de fördjupar 
sig i enskilda skadetillfällen: Hade skadan 
kunnat förebyggas eller hade den kunnat 
begränsas? De skador som står för en hög 
andel av den totala skadekostnaden har varit 
i fokus, i praktiken frekvensskador (begrän-
sad kostnad per skada, men vanligt förekom-
mande skadetyp) och storskador (enskilda 
skadetillfällen med höga kostnader). 
 Både Måns och Jerry upplever att det finns 
stor förståelse för att skadeutfallet på sikt 
påverkar prisnivån och de möts av ett stort 
engagemang när de besöker åkarna.

– Det handlar väldigt mycket om samar-
bete, relationer och förtroende för att vi 
tillsammans med åkarna ska kunna minska 

antalet olyckor och skador, och därmed 
sänka skadekostnaden, konstaterar Måns.

Chaufförerna har fått information och 
utbildning, muntligt och skriftligt, om risker 
och distraktionsmoment i trafiken. En ny 
kunskap för många är till exempel att det 
inte finns något som tyder på att det är mer 
säkert att använda handsfree när man pra-
tar i mobiltelefonen. En viktig kunskap för 
yrkeschaufförer. 

– Att vi är lokala är vår absoluta konkur-
rensfördel, det gör det möjligt att jobba 
tillsammans med våra kunder på det här 
sättet. Och när olyckan trots allt är framme 
är oftast vår tekniker Per Engberg på verk-
staden före bärgningsbilen, berättar Jerry.

Sammanfattningsvis är det oerhört viktigt 
att ha koll på denna affär. Ur alla aspekter – 
avvikelser slår både hårt och snabbt, avslutar 
Måns. n

Tillsammans med åkerierna 
förebygger vi skadorEtt mycket starkt år för 

försäkringsrörelsen

Rollen som underwriter på ett försäkringsbolag kan beskrivas som en slags ”riskhante-
rare”. Som underwriter bedömer man vilka risker försäkringsbolaget tar genom att försäkra 
ett visst objekt, och risknivån påverkar också hur hög premien blir. Som underwriter måste 
man därför känna väl till den bransch, de ”objekt”, man ska försäkra. Bedömningar och 
beräkningar görs med utgångspunkt i till exempel statistiska analyser, tidigare skadeutfall 
och omvärldsbevakning. Rollen kräver djupa kunskaper om den bransch eller den  verk-
samhet man riskbedömer och är därför ofta specialiserad.

• om Josefin och Elias som är Guldkunder på sidan 13.
• om vårt skadeförebyggande arbete inom en del av företagsmotoraffären på nästa sida.
• om Säker Gård-certifiering och brandförebyggande arbete på sidan 10–11.

VAD GÖR EN UNDERWRITER PÅ ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG? 

LÄS MER...

Länsförsäkringar Jämtland är marknadsledande  
när det gäller fordonsförsäkring för företag och 
hela företagsmotoraffären omsätter drygt 60 
Mkr. Vi är störst i Jämtland i segmentet tung 
lastbil, 6 av 10 ekipage är försäkrade hos oss.

Året som gick var ett fantastiskt bra år 
för Länsförsäkringar Jämtland. Vi befäste 
vår tydliga position som marknadsledare, 
och på flera områden ökade vi vår mark-
nadsandel. Dessutom blev kostnaden för 
försäkringsskador något lägre än förväntat.

Privatkunderna är basen i försäkringsrö-
relsen och de står för mer än hälften av den 
totala premieintäkten. Den totala företags-
marknaden, inklusive företagsmotor, står för 
en tredjedel av den totala premieintäkten och 
lantbruk står för 13 procent, vilket innebär 
att 7 av 10 lantbrukshushåll är försäkrade 
hos Länsförsäkringar Jämtland. 
 Länsförsäkringar Jämtland är störst på 
den relativt snabbrörliga bilförsäkringsmark-
naden i Jämtland, och positionen blir allt 
starkare – under 2014 ökade antalet bilför-
säkringar med drygt 1 100 bilar, vilket är den 
största ökningen på många år.
 Inom villahemförsäkring vände vi en ne-
gativ trend och för första gången sedan 2008 
ökade antalet villahemförsäkringar.

– Det är verkligen glädjande siffror vi ser 
och jag är särskilt glad över trendbrottet 
på villahemmarknaden, säger Jan Persson, 
försäkringschef. 

Boendeförsäkring är grunden i vår verksam-
het på privatmarknaden och ungefär varan-
nan villa i länet är försäkrad hos oss. För de 
flesta kunder är boendeförsäkringen grunden 
för relationen med Länsförsäkringar Jämt-
land, en relation som för nästan 4 000 jämtar 

utvecklats till en ”guldkundsrelation”, dvs. 
byggts på med fler försäkringar, bankenga-
gemang och regelbundet sparande. 
 Andra områden som haft bra försäljnings-
utveckling under året är företagsmotor- och 
lantbruksförsäkring, men det är också två 
områden där aktivt skadeförebyggande 
arbete är viktigt. En känslig affär på före-
tagsmotorsidan är tung lastbil, där enskilda 
skadetillfällen kan bli mycket kostsamma. 
 Hos våra lantbrukskunder arbetar vi 
skadeförebyggande bland annat genom att 
vi utfärdar certifieringen av Säker Gård 
eller Säker Hästverksamhet. Certifieringen 
fokuserar främst på insatser som förebygger 
brand- och vattenskador. Inte minst bränder 
är tyvärr alltför vanligt på lantbruksfastig-
heter – av totala antalet skador under 2014 
som kostade en miljon eller mer i försäk-
ringsersättning, stod lantbruksfastigheter 
för 40 procent. Totalt sett har skadeutfallet, 
dvs. kostnaden för försäkringsskador, varit 
lägre än förväntat. Det, tillsammans med 
en bra försäljningsutveckling, gör att ska-
deprocenten, dvs. skadekostnaden i relation 
till premieintäkten, slutade på 73,5 procent 
jämfört med 75,7 procent 2013. n

PREMIEINKOMST SAKFÖRSÄKRING

PREMIEINKOMST SAKFÖRSÄKRING (MKR)

ANTAL FÖRSÄKRINGAR
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Skadeförebyggande Skadeförebyggande

Det brinner i Jämtland – alldeles för ofta
Säker Hästverksamhet

Anders arbetsvardag består till stor del av 
att vara ute hos kunder och ge skadeförebyg-
gande råd och tips, genomföra besiktningar 
av flis- och pelletspannor och besikta och 
följa upp certifieringar av Säker Gård och 
Säker Hästverksamhet. Helt enkelt att arbeta 
förebyggande, med fokus på brand. 
 Men en del av hans vardag är också att 
vara på plats när olyckan redan varit framme 
– det är Anders uppgift att fastställa brandor-
saken när någon av våra kunder drabbats av 
brand. 
 För detta uppdrag har Anders gått utbild-
ning hos SKL (Statens Kriminaltekniska 
Laboratorium). Men han tar också hjälp av 
SKL ibland. 

– Om det finns skäl att misstänka oegent-
ligheter kring en brand tar vi SKL till hjälp. 
De har kvalificerad utrustning och stor 
erfarenhet och kan ge oss fakta som hål-
ler i en rättslig process om vi till exempel 

misstänker att en brand är anlagd, berättar 
Anders. 

Att förebygga och minska omfattningen av 
bränder står högt på Länsförsäkringar Jämt-
lands prioriteringslista. Av flera skäl: Brand-
skador är kostsamma, de innebär ofta en stor 
tragedi och lidande för de drabbade, och de 
ger dessutom en omfattande miljöpåverkan. 
 Husbränder börjar oftast i en eldstad – i 
snitt är drygt 40 procent av alla villabränder 
i Jämtlands län (senaste femårsperioden) eld-
stadsrelaterade. Men samma statistik visar 
också att antalet eldstadsrelaterade bränder 
minskar – år 2005 var det ungefär 1 600 eld-
stadsrelaterade bränder i Jämtland och 2013 
hade siffran sjunkit till 1 200.

– För några år sedan gjorde vi ett större 
utskick till våra försäkringskunder, med in-
formation om risken med att elda i kaminer. 
Vi ser nu i statistiken att bränder som börjat 
i eldstäder har blivit färre i de områden där 
vi har högre marknadsandel, och vi vill 
gärna tro att det vi gjort har bidragit, säger 
Anders.

De som säljer kaminer fokuserar ofta på 
fördelar som energibesparing och trivsel, 
men Anders erfarenhet är att de alltför sällan 
pratar om brandrisken. 

– Det är viktigt att man eldar enligt anvis-
ningarna, vilket jag inte tror att alla förstår. 
Om man eldar för hårt, dvs. fyller på med 

för mycket ved för ofta, stiger temperaturen 
i rökröret och det kan börja brinna i bjälk-
lag eller annat brännbart material som finns 
nära rökröret, berättar Anders. 

Under 2014 har våra lantbrukskunder drab-
bats hårt av bränder – av totalt 35 bränder på 
lantbruk är åtta större bränder, med en total 
skadekostnad på 15 miljoner. Bränder i flis- 
eller pelletspannor blir allt vanligare i takt 
med att antalet installationer ökar, och den 
vanligaste orsaken är så kallad tillbakabrand 
(dvs. när elden går från eldstaden till bränsle-
förrådet via matningsautomatiken). 
 För att förhindra tillbakabrand behövs en 
kombination av olika skydd. Under 2014 har 
Länsförsäkringar Jämtland därför gett ett in-
stallationsbidrag på 1 000 kronor för instal-
lation av dragbegränsare och gnistsläckare 
– något som alltid ska finnas i en flis- och 
pelletspanna, anser Anders. 
 Anders lyfter fram det faktum att man 
kan rädda både liv och egendom genom att 
ha rätt utrustning hemma. Brandsläckare, 
brandfilt och brandvarnare ska finnas i varje 
hem, betonar Anders. 

– Vi har exempel på många brandtillbud 
där brandvarnare räddat de drabbade och 
där branden har kunnat begränsas tack vare 
brandsläckare och brandfiltar. n

Jämtland toppar ofta statistiken i Sve-
rige när det gäller eldstadsrelaterade 
bränder. Dessutom brinner ett antal 
byggnader ned till grunden varje vår 
på grund av gräseldning – inte i något 
län i Sverige eldas det så mycket gräs 
på våren som i Jämtland. Det berättar 
Anders Dahlén som är skadeförebyg-
gare på Länsförsäkringar Jämtland.

Ulla och Jan-Ove Ellebrink, Hovermo, är 
helkunder inom bank och försäkring hos 
Länsförsäkringar Jämtland. På frågan om vad 
som är bra med att vara kund hos Länsförsäk-
ringar Jämtland svarar Ulla snabbt: 

– Det känns så tryggt! Man känner sig 
delaktig som kund och under åren har man 
dessutom lärt känna så många. 

 Ulla och Jan-Ove har ett boendelantbruk 
med två islandshästar på gården. De befinner 
sig i slutskedet av att få sin gård certifierad 
som Säker Hästverksamhet. De har genomfört 
alla förbättringsåtgärder enligt den check-
lista som Anders Dahlén, skadeförebyggare 
på Länsförsäkringar Jämtland, tidigare tagit 
fram: Det finns brandsläckningsutrustning i 
alla byggnader, bostadshusen har samman-
kopplade brandvarnare, skorstenen är SSR-

besiktad och lysrören har säkerhetsglimtän-
dare. Men det ska också finnas jordfelsbrytare 
i alla byggnader och köket i bostadshuset ska 
vara läckagesäkrat – det är bland annat dessa 
två detaljer som kvarstår och Anders är nu på 
besök för att genomföra slutbesiktningen.  
 Första anhalten är den nyinstallerade jord-
felsbrytaren i stallet. Anders testar den med 
sina instrument och han testar bland annat hur 
snabbt den löser ut. – En jordfelsbrytare löser 
ut på ett par hundradelar av en sekund. Hur 
snabbt den löser ut är viktigt för att den som 
är i kontakt med strömmen inte ska få rytm-
rubbningar på hjärtat, berättar Anders. 
 Han överlämnar också ett vattenlarm till 
köket, ett larm som man enkelt installerar 
själv. – Eftersom det är så vanligt att kök 
drabbas av vattenskador behöver man ha ett 

vattenlarm i bostadshuset för att bli certifierad 
som Säker Gård eller Säker Hästverksamhet, 
berättar Anders.  
 Larm är i dagsläget inget krav för certifie-
ringen men Ulla och Jan-Ove råkade ut för 
inbrott för några år sedan och valde därför 
att installera ett larm. – Det är en trygghet att 
veta att vi får en signal om något inte står rätt 
till, tycker Ulla. 
 Jan-Ove, som är i full färd med att bygga 
en sadelkammare i stallet, passar också på 
att få goda råd av Anders om lås, fönstergal-
ler och andra säkerhetsdetaljer. Eftersom det 
på senare tid blivit allt vanligare med inbrott 
i verkstäder och redskapsskjul i Jämtland 
vill de göra allt de kan för att skydda sin 
egendom. n

1. UTBILDNING: Anmäl dig till och delta i vår endagskurs i Säker Gård eller Säker Hästverksamhet.

2. BESIKTNING: Vi besöker din gård och upprättar en checklista över vad som behöver åtgärdas för 
  att bli säker gård, till exempel elsäkerhet.

3. TRYGGA DIN GÅRD: Du genomför de åtgärdspunkter som finns på checklistan, som minskar  
  risken för skador och olyckor.

4. DIN GÅRD CERTIFIERAS: Du får bland annat 20 procent rabatt på grundpremien på din gård,  
  ditt lantbruk eller din hästverksamhet och på försäkringen för bostadshus på gården. 

OM SÄKER GÅRD OCH SÄKER HÄSTVERKSAMHET

Anders Dahlén, skadeförebyggare

Enkla tips för att minska brandrisken i eldstäder för fastbränsle (dvs. ved, flis, pellets).

- Ha minst tre av varandra oberoende skydd mot tillbakabrand om du eldar med flis eller pellets.

- Använd och placera eldstaden enligt tillverkarens anvisning. Eldar du mer än anvisningarna 
 anger ökar risken för brandtillbud betydligt.

- Förvara askan i metallhink med lock.

- Installera en bjälklagsvakt, ”heat control”. Den är enkel att installera och den varnar om det blir 
 för hett i skorstens-/rökrörsgenomföringar.

SKADEFÖREBYGGANDE RÅD

Varje år drabbas 2-5 av våra försäkringstagare av 
att byggnader brinner ned till grunden på grund av 
gräseldning. – Strunta i gräseldningen, uppmanar 
Anders. Det blir grönt i alla fall.  
    Om du behöver elda en rishög eller liknande – 
gör det innan all snö har försvunnit och när det är 
lugnt väder. Och håll alltid elden under uppsikt. 
    Att gräseldning är ett problem, främst på 
lantbruksfastigheter, avspeglas också i försäkrings-
villkoret – villkoret innehåller restriktioner med 
säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav som behö-
ver vara uppfyllda för att man ska få full ersättning 
efter brand i samband med gräseldning på gården. 
    Tänk på att när du eldar riskerar du inte bara 
egen egendom – man riskerar även grannarnas! 

ANDERS HETASTE TIPS: ”SLUTA ELDA GRÄS”



”För mig betyder ordet glesbygd 
ett otroligt vackert landskap att 
bo och verka i. Jag skulle inte 
vilja byta mot något annat.”
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”Att amortera är 
att spara!”

Fjöset – hållbart företagande 
i glesbygd

Josefin och Elias Pennström är nyblivna Guldkunder. När de skulle köpa hus 
tog de kontakt med Länsförsäkringar Jämtland i Åre. Nu har de allt samlat 
hos Länsförsäkringar: bolån, månadssparande, försäkringar och allt för sina 
respektive företag. 

Under älgjakten 2009 skakade barndomsvännerna Patrik 
och Mikael hand på att flytta hem till Myckelåsen och ta 
över sina hemgårdar. Ett år senare lämnade de båda topp-
jobb i södra Sverige och flyttade hem med sina familjer. 
Det blev starten på en resa mot ett modernt, nytänkande 
och hållbart lantbruk för köttproduktion.

Jag vet i alla fall att vi har 20 procent rabatt 
på försäkringarna, svarar Elias med ett le-
ende, när jag frågar om de vet vilka förmåner 
de har som Guldkunder hos Länsförsäkring-
ar Jämtland. För att vara Guldkund ska man 
ha sin boendeförsäkring hos Länsförsäk-
ringar Jämtland, man ska vara bankkund och 
man ska ha ett långsiktigt månadssparande 
på minst 500 kronor.
 Inför första bankmötet var de lite nervösa, 
men också väldigt förhoppningsfulla.

– Att bara vara 28 år och köpa hus kändes 
så himla stort – jag har aldrig köpt något så 
dyrt och jag hoppas att jag inte kommer att 
göra det igen, säger Elias.

Men de fick direkt förtroende för Helena på 
Länsförsäkringar Jämtlands kontor i Åre. 
Hon gick igenom deras privatekonomi och 
gav dem ”grönt ljus” för att låna de pengar de 
behövde för att genomföra husköpet. Hon tog 
sig tid, berättade och förklarade i lugn och 
ro. Hon konstaterade också att de hade råd 
att spara lite varje månad – trots räntor och 
amorteringar. 

– Att amortera är ju också att spara – det 
har Helena lärt oss, skrattar Elias och 
Josefin. 

Att det är bra att amortera köper de, och det 
finns utrymme nu när räntan är så låg. Men 
det känns lite tråkigt tycker Josefin. 
 De är verkligen jättenöjda med de möten 
de haft med Helena – det har varit riktigt 
roligt att gå till banken, säger Josefin.

– Det är viktigt att mötet med banken hand-
lar om oss, om våra behov och frågor. Inte 
om allt som banken kan erbjuda. Då blir det 
bara förvirrande, tycker Elias.

Elias och Josefin gillar att ha koll. Alla må-
nadens räkningar betalar de i internetbanken 
i slutet av månaden och när varje månad är 
slut räknar Josefin ihop månadens utgifter.

– Vi har bra koll på vad saker och ting 
kostar, vi lägger inte en massa pengar på 
onödig shopping och vi fikar inte bort våra 
pengar. Vi diskuterar tillsammans vad vi 
vill lägga pengar på, hur vi vill leva våra 

liv. Att vi tänker väldigt lika gör det ganska 
enkelt, konstaterar Josefin.

De tycker båda att internetbanken fungerar 
väldigt bra, och de gillar att man kan välja 
att få alla dokument digitalt. De tycker inte 
det finns någon som helst anledning att få till 
exempel försäkringsbrev och kontoutdrag på 
papper. Det ger dessutom ännu bättre koll att 
ha alla dokument i internetbanken – man vet 
var alla papper finns när man behöver dem. 

– Det är egentligen himla onödigt att någon 
snubbe ska åka runt med bil och dela ut 
post när man kan få det direkt i datorn. 
Så det är både praktiskt och miljövänligt, 
konstaterar Josefin.

Båda använder också mobilappen flera 
gånger i veckan. Elias är speciellt nöjd med 
den nya snabbsaldofunktionen – den använ-
der han nästan dagligen. n

Från idé till Årets gröna guld på fyra år
På kort tid har Fjöset Utveckling AB tagit 
steget från idé till fullskaligt jordbruk med 
fokus på köttproduktion och förädling. 
Fjöset har i rask takt investerat i en modern 
ladugård för över 200 djur, en biogasanlägg-
ning och effektiva maskiner för att sköta de 
marker de arrenderar i bygden (de brukar 
över 200 hektar). Investeringarna uppgår till 
över 20 miljoner.
 Ett resultat av denna målmedvetna sats-
ning är att de i november 2014 fick ta emot 
utmärkelsen Årets gröna guld på Jämtlands 
företagargala Guldgalan. Juryns motivering 
löd: ”Vinnaren utmärker sig genom att driva 
framgångsrikt företagande på landsbygden, 
grundat på uthålligt brukande av naturre-
surserna, spridande av goda idéer, livslust 
och framtidstro – en förebild inom de gröna 
näringarna”.
Vi gillar den lokala touchen
För att kunna sjösätta planerna sökte de 
en finansiell partner. De vände sig till de 
olika aktörerna i Jämtland och valet föll på 
Länsförsäkringar Jämtland. Där fann de vad 

de sökte, både vad gäller utbud av tjänster, 
villkor, bemötande och kunskap. Att Läns-
försäkringar Jämtland dessutom erbjuder 
bank och försäkring under samma tak tycker 
de är en stor fördel eftersom de också har 
byggnader, skog, maskiner och djur som ska 
försäkras. 

– Vi har fått en otrolig uppbackning av 
Länsförsäkringar Jämtland i alla möjliga 
lägen. Man känner hela tiden den lokala 
touchen i samarbetet. Jag gillar också att 
det är lokala personer man möter, som har 
koll på förutsättningarna för att driva före-
tag här i Jämtland, säger Patrik. 

Fjöset tänker lokalt och hållbart
En biogasanläggning är det senaste stora pro-
jektet. Den blev klar 2014 och den kostade 
3,3 miljoner. 

– Vi passade på eftersom man under 2014 
kunde få ett statligt investeringsbidrag på 
50 procent. 2015 är bidraget sänkt till 30 
procent, berättar Patrik.

Anläggningen producerar 600 000 kWh per år 
varav 200 000 kWh går till att hålla proces-

sen igång. Biogasanläggningen värmer hela 
Fjöset-anläggningen och båda gårdarna där  
de bor. Överskottet kommer de att sälja men 
de vet ännu inte exakt hur mycket överskotts- 
el anläggningen producerar, eftersom de 
fortfarande trimmar in den. 
 Långsiktighet genomsyrar det mesta som 
Fjöset AB företar sig. Allt från ekonomisk 
hållbarhet till miljö och social hållbarhet.

– Att handla lokalt, att vi småföretagare i 
landsbygd stöttar och gynnar varandra är 
oerhört viktigt tycker Patrik.

Patrik ser nästan bara fördelar med att vara 
företagare på landsbygden i Jämtland. Man 
får mycket stöttning av andra företagare, 
man hjälper varandra. För Patrik går lokalt 
alltid före pris, det lönar sig i längden tycker 
han. Den utmaning han ser är avstånden, 
avstånden till kunder, leverantörer och 
olika samhällsfunktioner. Men det positiva 
överväger!

– För mig betyder ordet glesbygd ett otro-
ligt vackert landskap att bo och verka i. Jag 
skulle inte vilja byta mot något annat. n

Josefin och Elias bor i Hålland i Åre kommun. Elias arbetar som församlingsassistent i Järpen 
och Josefin arbetar i butik i Åre. De har också egna företag – Elias erbjuder fjällguidning och 
Josefin är utbildad massör. De brinner båda för vinter och skidåkning och Josefin har också ett 
förflutet som duktig freestyleåkare. Drömmen är att i framtiden kunna leva på de egna företagen.

OM ELIAS OCH JOSEFIN PENNSTRÖM
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Christina har arbetat som mäklare 

sedan 1998 och hon började sin 

karriär i Södermanland. Hon är född 

och uppvuxen i Östersund och 2012 

återvände hon till Jämtland. Chistinas 

motto i vardagen är Ge aldrig upp! 

tillsammans med ledorden: Erfarenhet, 

Energi, Engagemang, Empati, Effektivi-

tet, Entusiasm. 

Lite kuriosa är att Christina har ett för-

flutet som skadereglerare i försäkrings-

branschen.

 

<< På bilden, från vänster:

Linda Karlsson, Camilla Nordbakk, 

Linda Nilsson, Christina Marktin, 

Bodil Gisslén Sundelin.
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Förutom den stora kundtillströmningen
hos banken på Länsförsäkringar Jämtland
har Länsförsäkringar Bank under året fått
flera kvitton på att kunderna verkligen är
nöjda. Under hösten presenterades två SKI-
undersökningar som visar att vi har de mest 
nöjda privata bankkunderna av alla banker,
och de mest nöjda privata pensionskunderna. 
Kort därefter utsågs vi till Årets Bank
av tidningen Privata Affärer. På Privata 
Affärers webbplats kan man läsa att:
 ”Länsförsäkringar växer mest bland banker-
na och har tagit steget till att bli en fullsorti-
mentsbank, utan att tappa den lilla aktörens 
fördelar. Det gör att banken blir Årets bank 
för andra gången på fyra år”.
 Motiveringen till utmärkelsen Årets Bank 
löd ”den minsta storbanken växer utan växt-
värk och låter vinster gå tillbaka till nöjda 
kunder”. Det faktum att banken är en del 
av det kundägda uppskattas tydligt av våra 
kunder.
 Både utlåningsvolym och antal kunder 
ökar stadigt, med några procent per år.

– Men det allra roligaste under 2014 var att 
vi ökade inlåningsvolymen med 30 procent, 

vilket är ett alldeles fantastiskt resultat med 
tanke på den lågräntemiljö vi lever i, säger 
Katarina Skylare som är gruppchef för 
privatrådgivarna på banken.  

Utvecklingen av inlåningen visar att vi är 
attraktiva och konkurrenskraftiga på områ-
det spara och placera. Vi har starka erbju-
danden och vi kan hjälpa såväl privat- som 
företagskunder med bra lösningar – oavsett 
vilken risknivå eller tidshorisont som kunden 
är intresserad av. Vi har till exempel ett antal 
större kunder på företagssidan som valt oss 
och allt fler privatkunder inser vikten av att 
spara långsiktigt. 
 Under 2014 diskuterades avdragsrätten för 
pensionssparande i medier och i december 
fattade riksdagen beslut om att begränsa 
avdragsrätten till 1 800 kronor under 2015, 
för att från och med 2016 förvinna helt.

– Det gör att det är väldigt många kunder 
som vill hitta alternativa sparformer för sitt 
långsiktiga pensionssparande, och det alter-
nativ som de allra flesta väljer, och som vi 
rekommenderar, är ISK (investeringsspar-
konto), avslutar Katarina Skylare. n

Det säger Christina Marktin som den 1 augusti 2014 blev franchisetagare till 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Östersund. Jag träffade Christina för 
att prata om hur det är att vara franchisetagare och hur bostadsmarknaden 
ser ut i Östersund med omnejd.

Den minsta storbanken 
växer utan växtvärk och 
låter vinster gå tillbaka 
till nöjda kunder.

Det Christina ser som den stora fördelen 
med att vara sin egen är att hon kan utveckla, 
driva och genomföra sina egna idéer på ett 
sätt som bara är möjligt om man är sin egen. 
Och att hon har ett stort eget driv går inte att 
ta miste på! 
 En av de stora fördelarna med att vara 
franchisetagare just till Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling tycker hon är det starka 
varumärket, att det är så tydligt bland många 
kunder.

– Det är många kunder som kontaktar oss 
för att de är så nöjda med Länsförsäkringar 
Jämtland, berättar Christina.

Trycket på marknaden var högt från första 
dagen när Christina tog över rodret. Hon 
kände att hon ville ta vara på tillfället så hon 
anställde ytterligare en mäklare. Nu är de 
totalt fem mäklare inklusive Christina och de 
tre erfarna mäklare som redan fanns på plats 
vid övertagandet. 

Christina har från start lagt stor vikt vid att 
mäta och öka kundnöjdheten, med resulta-
tet att köpare och säljare i snitt ger betyget 
4,5 på en femgradig skala. Ett resultat som 
Christina är mycket nöjd med. 

– Att våra kunder är supernöjda är en för-
utsättning när det är knivskarp konkurrens. 
Jag vill att alla kunder ska känna att vi är 
”deras” mäklare, att det är självklart att 
komma tillbaka och att det är lika självklart 
att rekommendera oss till andra, konstate-
rar Christina. 

Resultatet för 2014 är bättre än budget, vilket 
Christina är väldigt nöjd med. Det har onek-
ligen varit full fart på bostadsmarknaden 
– det låga ränteläget i kombination med en 
efterfrågan som är större än utbudet har tris-
sat priserna till nivåer som Östersund aldrig 
tidigare skådat. 
 Framför allt bostadsrättsmarknaden har 
kännetecknats av högt tryck och snabba 

affärer. Husmarknaden har varit något mer 
avvaktande under hösten, vilket Christina 
delvis tror kan vara en effekt av diskussioner 
om nya amorteringskrav i kombination med 
stegrande prisnivåer. I vardagen jobbar fast-
ighetsförmedlingen nära Länsförsäkringar 
Jämtland – försäkringssäljare, bankrådgivare 
och fastighetsmäklare arbetar i team. Att 
vi kan erbjuda allt under samma tak tycker 
Christina är en jättestor fördel för kunden.

– När vi har visningshelger finns till exem-
pel alltid en bankrådgivare på plats för att 
svara på frågor om lån, amorteringar, pant-
brev och annat – det är mycket att tänka på 
och det är värdefullt med snabba och säkra 
svar. Både för kunderna och för oss, tycker 
Christina.

På sista frågan, vilket långsiktigt mål Chris-
tina har för Länsförsäkringar Fastighets-
förmedling i Östersund, svarar hon utan att 
tveka: Vi ska bli störst i Östersund! n

Banken sprängde 5-miljardervallen
Det är fortfarande högt tryck på 
banken – nu är drygt 14 000 jämtar 
kunder i den kundägda banken och 
2014 passerade bankens omsättning 
fem miljarder kronor. Under året har 
Länsförsäkringar Bank också tagit 
emot tre prestigefyllda utmärkelser.

”Vi ska bli störst i Östersund!”

2014: 19,7 %
2013: 18,7 %

Andelen förmedlade villor och fritidshus i 
procent av totalmarknaden i verksamhets-

området för Länsförsäkringar Fastighetsför-
medling i Östersund. Källa:Värderingsdata

AFFÄRSVOLYM 2014 (MKR) ANTAL KUNDER

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Jämtlands mest heltäckande fastighetsförmedling med kontor i Vemdalen, Åre och Östersund. 
Bobutiken i Vemdalen öppnade den 14 april 2014 och Emma Nyman, som är mäklare och franchisetagare, arbetar tillsammans med Leif Nyman, 
mäklarassistent. Fastighetsförmedlingen i Åre är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Jämtland och den 4 augusti 2014 började Cecilia Hemer 
som platschef och mäklare. På Årekontoret arbetar också Jessica Sjödén, mäklare, och Annelie Paulsson, mäklarassistent.

OM CHRISTINA MARKTIN

OM LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFÖRMEDLING I JÄMTLAND (VEMDALEN, ÅRE OCH ÖSTERSUND)

• Välj själv hur mycket och hur ofta du vill spara och hur du  
  vill placera (fonder, aktier eller andra värdepapper). 
• Aktieförsäljningar, fondbyten och uttag deklareras inte. 
• Värdet schablonbeskattas årligen. 
• Ta ut pengarna kostnadsfritt när du själv vill – skattade 
  och klara.
• Sparandet passar bra för alla åldrar och olika syften – 
  bland annat för pensionssparande.

Läs mer på lfz.se 

ISK – ENKELT, LÅNGSIKTIGT OCH FLEXIBELT SPARANDE
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Facebook TM-gruppen

Högst rankade av  
alla banker och 
försäkringsbolag

Mer kundkontakt med  
TM-verksamhet

Den 7 april 2014 lanserade vi Länsförsäkringar Jämtlands 
egna Facebook-sida. Idag är vi inte bara högst rankade på 
Facebook av alla länsförsäkringsbolag, utan också av alla 
banker och försäkringsbolag i Sverige.

Det är roligare när det går bra för TM-gruppen 
än när det går bra för mig själv.

Det är enkelt att säga att ”vi ska finnas på  
Facebook”, men om man ska göra det bra 
krävs strategi och planering.
 När ett företag startar en Facebook-sida 
finns det en hel del lagar och regler att ta 
hänsyn till. Till exempel ska sidan hållas 
under uppsikt och inlägg som strider mot 
olika lagar ska tas bort. Ett annat exempel är 
att marknadsföringslagen, som bland annat 
tydligt reglerar hur tävlingar ska gå till, ska 
följas. Allt detta har vi förberett väl, säger 
Ida Pålsson som är marknadsassistent och 
Facebook-redaktör på Länsförsäkringar 
Jämtland.  
 Vi vänder oss till alla, kunder och andra, 
som bor i Jämtland. Vi ger skadeförbyggande 
och privatekonomiska tips och råd, vi ordnar 
tävlingar, hjälper Grannsamverkan att sprida 
information om vad som händer runtom i lä-
net och vi svarar snabbt på kundernas frågor 
och kommentarer. Våra egna inlägg planeras 
och publiceras av Ida. Ida tycker att hon lärt 
sig mycket under den här perioden: 

En av de saker vi genomfört under 2014 
är att vi anställt studenter som ringer till 
våra kunder på kvällstid. De säkerställer att 
kunden har rätt försäkringsskydd och att de 
känner till våra erbjudanden och de svarar på 
kundernas frågor. Katarina Kjellin, som ar-
betar som säljare på privatförsäkring, har fått 
möjligheten att ansvara för TM -gruppen (te-
lemarketing). Det innebär att hon bland annat 
ansvarar för rekrytering och utbildning, och 
att coacha studenterna när de arbetar.

– De har fått utbildning i våra produkter 
och försäkringsvillkor och hur man regist-
rerar i våra försäkringssystem. Kundbemö-
tande är också en viktig del i utbildning och 
coaching. Det är jätteviktigt att de känner 
sig pålästa och trygga, och det är självklart 
lika viktigt att kundens upplevelse av kon-
takten är positiv, säger Katarina.

Rekryteringen har genomförts bland stu-
denter på Mittuniversitetet. Vi ser många 
positiva bieffekter utöver att de ökar våra 
kundkontakter – vi ger studenterna möjlighet 
till extrajobb några timmar i veckan och vi 
erbjuder dem arbetslivserfarenhet. Och vem 
vet – det kanske slutar med att en eller flera 
av dem börjar arbeta hos oss när de avslutat 
sina studier. Den samlade uppfattningen av 
arbetssättet så långt är enbart positiv. n

– Inte minst hur viktigt det är att göra in-
lägg som skapar intresse och interaktion – 
dvs. att många gillar, delar och kommente-
rar. Både innehåll, bilder, längd och vilken 
tid på dygnet man publicerar påverkar. Det 
är jätteviktigt att innehållet känns relevant 
för följarna och att det blir varierat, berät-
tar Ida. 

Facebook är en kanal som ger oss stora möj-
ligheter att föra dialog och rikta olika typer 
av budskap till olika grupper i länet. 

– Vi kan till exempel välja att marknadsfö-
ra våra inlägg till en viss åldersgrupp vilket 
vi använde oss av när vi hade en kampanj 
för vår Ung Hem-försäkring hösten 2014, 
säger Ida. Vi kan också snabbt rikta inlägg 
till geografiska områden i Jämtland. Till 
exempel varnade vi för ett åskoväder som 
drog över norra Jämtland i somras, med tips 
om vad man ska tänka på när åskan går. 

Den dagliga bevakningen av sidan står 
medarbetare inom bank och försäkring för. 

Sedan starten är det Anna i Åre, Sanna i 
Sveg samt Sean och Helen i Östersund som 
turas om att bevaka sidan mellan kl. 8 och 
16. Vi ser Facebook som en kundtjänst och 
kommer det bank- och försäkringsfrågor från 
våra kunder vill vi att de som svarar ska sitta 
på den rätta kunskapen och kunna svara så 
snabbt som möjligt, berättar Ida.
 För att jämföra oss med andra företag 
på Facebook, främst andra banker och 
försäkringsbolag, använder vi ett digitalt 
rankingverktyg som bygger på ett fyrtiotal 
parametrar – allt från svarstid, till grad av 
interaktivitet och när egna inlägg publice-
ras, dvs. tajming. Sedan start har vi rankats 
väldigt högt och sedan sommaren 2014 har vi 
varje månad varit ohotad etta i branschen på 
rankninglistan. 

– Framgångarna beror på bra förarbete, 
strategisk planering, kreativitet och ”ska-
parglädje”, god stämning samt ett gott 
samarbete inom gruppen. Alla bidrar med 
sina pusselbitar, avslutar Ida Pålsson. n

Katarina Kjellin, privatförsäkring

Facebook-redaktionen består av:
Anna, Helen, Sanna, Ida och Sean

SEMKO OM ATT ARBETA I 
TM-GRUPPEN

Semko Abdullah är 25 år och läser Perso-
nal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuni-
versitetet.  

Varför sökte du jobbet? För att få in en fot i 
arbetslivet och för att jag tycker om att vara 
sysselsatt!
Vad är roligast i jobbet? Både alla trevliga  
kollegor och arbetet i sig.
Vad tycker kunderna om att bli kontaktade? 
Vi får nästan alltid ett väldigt glatt bemö-
tande av kunderna – vi visar att  
Länsförsäkringar Jämtland bryr sig om sina 
kunder. 
Vad ger det dig? Jag får erfarenhet och 
kunskap om både bank- och försäkringsfrå-
gor, något man alltid har nytta av. Det ger 
mig också ett kontaktnät och det är alltid 
bra med arbetslivserfarenhet. Det är också 
lite nyttigt att arbetsuppgifterna skiljer sig 
från det yrke jag studerar till. 
Vad visste du om Länsförsäkringar Jämt-
land när du sökte jobbet, och vilken är 
din bild idag? Jag visste inte så mycket om 
Länsförsäkringar Jämtland. Min bild idag 
är att det är ett företag som bryr sig om sina 
kunder, medarbetare och samhället i stort. 
Du är en av de tre som också jobbar extra 
i kundentrén, vad gör du där? Mina arbets-
uppgifter är att vara lite ”allt i allo”. Jag gör 
allt från att öppna konton till att vägleda 
kunder via telefon, till exempel hur man 
betalar räkningar i internetbanken.
Vilket är ditt drömjobb? Drömmen är att bli 
en så bra chef som det bara går! Eftersom 
jag går Personal- och arbetslivsprogrammet 
vill jag gärna arbeta med frågor som berör 
Human Resources.

Under våren 2014 genomförde vi en 
kundundersökning med nästan 1 200 
kunder som svarade på en kort tele-
fonintervju. Undersökningen visar att 
våra kunder är nöjda, men flera vill 
gärna att vi kontaktar dem oftare. 
Vilket i sig är ett kvitto på en bra 
kundrelation!
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Bolagsstyrning Fullmäktige

Möt två av våra fullmäktigeledamöter
Mona Thorsson, 42 år, arbetar som verksamhetsutvecklare vid LRF 
Jämtland. Hon bor på en jordbruksfastighet i Torvalla by utanför 
Östersund där hon bland annat odlar potatis och har kvigkollo. 
Mona har suttit i fullmäktige sedan 2009 och som ordinarie ledamot 
från och med 2015. 

Hur kommer det sig att du valt att engagera dig i fullmäktige för 
Länsförsäkringar Jämtland?
Jag gillar själva tanken med att vi kunder kan påverka – det tycker 
jag är viktigt! Genom min roll i fullmäktige kan min röst göra 
skillnad.

Vad tycker du är fördelarna med ett lokalt kundägt bolag?
Länsförsäkringar Jämtland förstår sina kunder, våra förutsättning-
ar! ”Min egen” kontaktperson kommer ibland till och med hem till 
min gård för att diskutera försäkringsfrågor.

Vad betyder Länsförsäkringar Jämtland för dig? 
För mig betyder Länsförsäkringar Jämt-
land trygghet, närhet och närvaro. Ett 
stort plus är att Länsförsäkringar erbjuder 
sina kunder en helhet med både bank- och 
försäkringstjänster – ”all in one”. Det är 
enkelt för oss kunder – inget krångel! 

Anders Gustafsson, 68 år, är f.d. chef för räddningstjänsten i Åre 
kommun. Nu för tiden kör han skolbussen till Kall, och ibland stan-
nar han en stund på skolan för att hjälpa barnen med läsning och an-
nat. Curling, slalom och motorcykel är tillsammans med fiske stora 
intressen. Anders har varit ledamot i fullmäktige sedan 2004.

Hur kommer det sig att du valt att engagera dig i fullmäktige för 
Länsförsäkringar Jämtland?
Som räddningschef hade jag ganska täta kontakter med Länsförsäk-
ringar Jämtland i samband med bränder och andra tråkigheter. Vi 
hade ett väldigt bra samarbete. Så när jag fick frågan tyckte jag det 
lät intressant helt enkelt.

Vad har varit mest givande med att sitta i fullmäktige?
Länsförsäkringar har anordnat många bra utbildningar och informa-
tionsdagar genom åren vilket innebär att jag som fullmäktigeleda-
mot är väl rustad för uppdraget – jag har lärt mig otroligt mycket.

Vad är fördelarna med ett kundägt företag som är lokalt?
Den allra största fördelen är att Länsför-
säkringar Jämtland kan sitt län – oavsett 
vem man pratar med så vet de var Järpen 
ligger. Det skapar en känsla av trygghet. 

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

KROKOMS KOMMUN
Björn Skogh, Nälden
Jörgen Sundin, Östersund
Andreas Axelsson, Alsen
Catharina Karlstrand, Nälden
Elisabeth Eriksson, Krokom
Irene Kempe, Trångsviken
Ture Löfroth, Föllinge (suppleant)
Marianne Eriksson, Ås (suppleant)

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

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

Gun-Lis Bergman, Sveg
Kjell Sturesson, Tänndalen
Ola Regnander, Sveg
Niklas Olsson, Lillhärdal
Anita Thuresson, Tännäs
Rose Blomqvist, Hede
Marita Kristofferson, Vemdalen (suppleant)
Mattias Mirårs, Ytterhogdal (suppleant)

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

ÅRE KOMMUN
Kenneth Flodberg, Mörsil
Anders Gustafsson, Järpen
Astrid Månsson, Undersåker
Gunilla Olofsson, Undersåker
Karin Nilsson, Mattmar
Håkan Mattsson, Järpen (suppleant)
Åke 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
Monica Marsh, Östersund
Anders Rasmusson, Östersund
Anders Bromée, Östersund
Abbe Elhachimi, Östersund
Anna Brandt, Frösön
Mona Thorsson, Östersund (suppleant)
Peder Blomqvist, Brunflo (suppleant)
Ylwa Nowén, Frösön (suppleant)
Sofia Gulliksson, Östersund (suppleant)
Anders Terneblad, Östersund (suppleant)
Sara Grinde, Frösön (suppleant)

Fullmäktigeledamöter 2014
Länsförsäkringar Jämtland 

Att vara kundägda och lokala är för oss att 
vara lokala på riktigt – styrelse, företagsled-
ning och medarbetare bor i det län där vi ver-
kar. I Jämtlands län. Därför är det också lätt 
att förstå att närhet är något som är viktigt 
för oss – närhet till våra kunder, närhet till 
interna beslut, närhet när det gäller attityder 
och värderingar. I Jämtland är det visserligen 
stora avstånd men allt är ändå så nära. På 
Länsförsäkringar Jämtland vet vi att det är 
närmare från Föllinge till Tyskland, Hålland 
och Frankrike än det är till Stockholm! Vi 
kan vår bygd och vårt län.
 Fullmäktige ska bevaka och företräda 
kundernas intressen i bolaget och framföra 
synpunkter och förslag till bolagets led-

ning. Som fullmäktigeledamot representerar 
man sitt distrikt, dvs. sin boendekommun, 
och försäkringstagarna i varje distrikt kan 
påverka valet av fullmäktigeledamöter.
 Alla ledamöter träffar styrelsen och af-
färsledningen två gånger per år, så kallade 
informationsdagar, för att diskutera viktiga 
frågor och ta del av kunskap. Informations-
dagarna innehåller utbildning, seminarier 
och workshops. 

– Det är viktigt att ledamöternas synpunk-
ter, tankar och idéer verkligen kommer 
fram. Därför försöker jag alltid hitta sätt att 
engagera på våra träffar med ledamöterna, 
så att alla kan och får bidra på ett bra sätt, 
säger Pia Sandvik, vd.

Vart tredje år sker val av ledamöter bland 
försäkringstagarna i varje kommun och anta-
let ledamöter som väljs styrs av antal för-
säkringstagare i kommunen. Varje kommun 
har en ledamot per 1 500 försäkringstagare, 
dvs. om det finns 10 000 försäkringstagare i 
en kommun ska det finnas sju ledamöter. År 
2014 var det totalt 45 fullmäktigeledamöter i 
fullmäktige för Länsförsäkringar Jämtland. 
 Bolagsstämman äger rum i april varje år 
och 2014 deltog 41 fullmäktigeledamöter. 
På bolagsstämman tas beslut om årsredovis-
ning och bolagsordning. Styrelseledamöter, 
revisorer och valberedning utses. Valbered-
ningen består av ledamöter från alla kommu-
ner i länet. n

Det är du som bestämmer
Länsförsäkringar Jämtland är ett kundägt bolag. 
Det är våra cirka 56 000 sakförsäkringskunder 
som tillsammans äger bolaget och som påverkar 
vår framtid. Det gör att våra kunders långsiktiga 
intressen sätts i första rummet – det finns inga 
aktieägare med kortsiktiga vinstkrav. Det är vi och 
våra kunder tillsammans. Relationen mellan oss 
och våra kunder är dessutom ofta långvarig, ibland 
går relationen i arv mellan generationer.

På Länsförsäkringar Jämtland 
vet vi att det är närmare från 
Föllinge till Tyskland, Hålland 
och Frankrike än det är till 
Stockholm! Vi kan vår bygd och 
vårt län.
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Allsång Allsång

En galen idé som blev succé:
Allsång på Frösö Park!
Hösten 2013 föddes en idé: ”Vi ska göra 
som Skansen, vi ska ordna allsång. Och 
minst 1 000 personer ska komma!” Det 
utbrast vd Pia Sandvik på väg hem från ett 
fullmäktigemöte i Sveg. Ett år senare var 
det dags.

Kundröster från kvällen:

”Det här var det bästa Länsförsäkringar gjort 
– någonsin”.
”Det här var banne mig en livsförlängare!”

När vi blickar tillbaka känner vi oss både 
stolta och glada. För oss var Allsång på Frösö 
Park ett sätt att visa vad det innebär att vi är 
lokala och kundägda. Ett sätt att ge tillbaka 
till våra kunder. Det lokala och kundägda 
uppmärksammades på olika sätt under kväl-
len. 
 Det som tydligast manifesterade att vi ägs 
av våra kunder var det fullmäktigeval som 
inledde scenprogrammet, då ledamöterna i 
fullmäktige i Östersund valdes för den kom-
mande treårsperioden (2015-2017). Fullmäk-
tigevalet var också själva anledningen till 
att vi anordnade allsången – en inramning 
utöver det vanliga.
 Kvällen inleddes med en mässa på temat 
närhet där kunderna erbjöds olika typer 
av aktiviteter. Därefter bjöds det på kak-

kalas med sju sorters kakor och sedan drog 
scenprogrammet igång. Allsångsledare var 
Julia Messelt (programledare på SVT och 
bördig från Duved) och artistuppbådet var 
lokalt: Patrik Zakrisson, Bröderna Lindqvist, 
Safoura Safavi, Kape, Lena Ljung och Evert 
Ljusberg. Allt ackompanjerat av ett lokalt 
husband under ledning av Roger Rådström.
De gjorde alla bejublade insatser och stäm-
ningen var hög!
 Förutom att vi marknadsförde allsångs-
kvällen i både tv, radio och tidningar fick vi 
också stor synlighet med flera redaktionella 
inslag i lokala medier. Till exempel så produ-
cerade vi en specialskriven låt där alla artis-
ter medverkade. Den blev veckans utmanare 
på P4-toppen veckan innan allsången, vilket 
uppmärksammades stort. Artikel efter artikel 

skrevs i lokaltidningarna om allsången. 
 När vi slog upp portarna på Frösö Park 
strax efter klockan fyra söndagen den 26 
oktober strömmade gästerna in och 60 med- 
arbetare från Länsförsäkringar Jämtland 
stod beredda att ta emot och ta hand om våra 
kunder på bästa sätt. Efter fem intensiva tim-
mar var vi alla mycket nöjda och glada – och 
lite trötta. 
 En uppföljande webbenkät visade att även 
våra kunder var mycket, mycket nöjda. På 
frågan om allsångskvällen levde upp till 
förväntningarna svarade ungefär 95 procent 
fyra eller fem på en femgradig skala. Allt 
från marknadsföring till val av tidpunkt och 
organisation och bemötande från personalen 
fick skyhöga betyg. n
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Nya medarbetare

Nya medarbetare
2014

Joakim Hilldén

Ulf Häggrot

Seema Edström

Nikolaos Strantzalis

Jessica Zelei

Katarina Skylare

Katrin Nordin

Johan Isberg

Det är medarbetarna
som gör det!

Sedan flera år tillbaka har vi en värdegrund 
som vi kallar ENKLA. ENKLA står för 
värdeorden engagerade, nära, kompetenta, 
långsiktiga och alerta. Så vill vi uppfattas av 
våra kunder och så vill vi vara mot varandra. 
 Våren 2014 tog vi tempen på vad våra kun-
der tycker om oss. Vi gjorde en nöjd kund-
undersökning där kunderna fick svara på 
frågorna: Hur nöjd man är totalt sett, hur väl 
vi uppfyller deras förväntningar, och hur nära 
det perfekta försäkringsbolaget/den perfekta 
banken vi är.
 Nästan 1 200 av våra 
kunder, inom bank, liv- 
och sakförsäkring, både 
privat- och företagskun-
der, intervjuades per telefon. Resultatet 
presenteras som ett NKI-värde, och för hela 
bolaget är NKI-värdet 74. Det innebär att våra 
kunder är nöjda till mycket nöjda. Den kund-

grupp som ger oss det högsta betyget är våra 
privata bankkunder – ett NKI-värde på 79.
Ett axplock av kundkommentarer från un-
dersökningen visar tydligt att det är medar-
betarna, deras kundbemötande och profes-
sionalism, som skapar den positiva bilden av 
Länsförsäkringar Jämtland: 
”Vi fick väldigt bra service från vår kon-
taktperson när vi ändrade lite i företaget” 
(företagskund livförsäkring)
”Vi fick en vattenskada och allt arbete från 
Länsförsäkringar var klockrent rakt igenom” 
(företagskund sakförsäkring)
”All support vi behövt har vi också fått” 
(företagskund bank)
”Bra service när något har hänt jämfört med 
andra försäkringsbolag” (privat försäkrings-
kund)
”Jag ringde in och pratade med dem och fick 
bra service direkt!” (privat bankkund) n  

På fyra dagar sprang 17 av våra medarbetare 
St Olavsloppet, dvs. 34 mil. De kämpade till-
sammans och flera av lagmedlemmarna fick 
spinga varje dag eftersom det var lite färre i 
laget än planerat. Men det gick! St Olavslop-
pet är ett exempel på en friskvårdssatsning 
som integreras med sponsringverksamhe-
ten – eftersom vi både deltar i och sponsrar 

Länsförsäkringar Jämtland är ett jämställt 
företag. I styrelsen finns åtta ordinarie 
ledamöter, varav fyra kvinnor och fyra män. 
Motsvarande gäller för affärsledningen som 
består av sex personer – tre kvinnor och tre 
män. Bland de ungefär 100 medarbetarna är 
könsfördelningen också i princip jämn, och 
de senaste två åren är fördelningen den-
samma. n  

Friskvård mellan Trondheim och Östersund

Vi har nöjda kunder

Ett jämställt företag

St Olavsloppet har vi en stor synlighet. På 
frågan om vad som är det bästa med att vara 
med i St Olavsloppet svarar lagkapten Carola 
Jonsson: ”Att ställa upp med ett lag på St 
Olavsloppet ger en otrolig gemenskap. Alla  
inspirerar varandra, både under tränings-
fasen innan själva loppet och under loppets 
gång. Alla peppar varandra längs vägen.” n

Ett företags NKI-värde speglas av den 
bransch som företaget befinner sig i. Om en 
bransch i sin helhet har ett lågt förtroende 
kommer det att påverka NKI-värdet för ett 
enskilt företag. Som tumregel kan man säga 
att ett NKI-värde >80 är ett mycket högt 
betyg, ett NKI-värde mellan 70 och 80 är 
ett högt betyg, ett NKI-värde mellan 60 och 
70 är ett godkänt betyg och ett NKI-värde 
på <60 är ett lågt betyg. Höga NKI-värden 
innebär att relationen mellan kunderna 
och företaget är stark – kunden känner 
förtroende för företaget. Låga NKI-värden 
innebär att kunderna inte känner förtroende 
och dessa företag har följaktligen ofta svårt 
att behålla sina kunder.

OM NÖJD KUND-UNDERSÖKNINGAR
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Affärsledning

Styrelseordförande Tomas Eriksson, Hackås, invald 2006
Eva Scherl, Ås, invald 2000
Marie Simonsson, Hammerdal, invald 2005
Björn Jacobsson, Frösön, invald 2006

Bengt-Eric Elgendahl, Östersund, invald 2012
Margaretha Bygdeståhl, Åre, invald 2012
Martina Lundholm, Östersund, invald 2014
Lars B Danielsson, Kalmar, invald 2014

Pia Sandvik, vd, anställd 2010
Carina Ringdahl, ekonomichef och controller, anställd 2007 
Bitti Jonasson, kommunikationschef, anställd 2012

Jan Persson, försäkringschef, anställd 1992
Kent Karlstrand, skadechef, anställd 2011
Lars Rådström, bankchef, anställd 2012

Från vänster på bilden: Bengt-Eric Elgendahl, Martina Lundholm, Tomas Eriksson, Margaretha Bygdeståhl, Lars B Danielsson, Björn Jacobsson, Caroline Lundholm, Eva 
Scherl, Annika Johnson, Marie Simonsson. 

Från vänster på bilden: Carina Ringdahl, Kent Karlstrand, Pia Sandvik, Jan Persson, Bitti Jonasson, Lars Rådström

Personalrepresentanter i styrelsen är Caroline Lundholm och Annika Johnson, Länsförsäkringar Jämtland.
Revisor är Jan Palmqvist, auktoriserad revisor, Deloitte AB.
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Operativ risk
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Marknadsrisk
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Försäkringsrisk
 23 %

Motpartsrisk
3 %

Belopp i Mkr 2014 2013 2012 2011 2010

RESULTAT

Premieintäkter f.e.r. 370,5 380,8 378,1 373,0 370,9

Kapitalavkastning överförd från kapitalförvaltningen 9,5 8,2 9,8 11,5 25,8

Försäkringsersättningar f.e.r. -273,0 -288,1 -294,2 -315,2 -304,3

Driftkostnader -75,7 -74,5 -79,8 -83,4 -80,2

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen före återbäring 31,3 26,4 13,9 -14,1 12,2

Återbäring 0 0,5 - -30,0 -

Övriga tekniska kostnader -1,8

Tekniskt resultat i försäkringsrörelsen efter återbäring 29,5 26,9 13,9 -44,1 12,2

Återstående kapitalavkastning 148,1 93,3 78,4 -58,9 75,5

Övriga intäkter och kostnader -7,1 -17,5 -19,4 -2,1 -1,3

Resultat före dispositioner och skatt 170,5 102,7 72,9 -105,1 86,4

Årets resultat efter skatt 133,3 78,0 81,8 -80,0 62,9

EKONOMISK STÄLLNING

Placeringstillgångar verkligt värde 1 840 1 529 1 225 1 368 1 493

Konsolideringskapital 1 290 1 113 1 015 943 1 048

Konsolideringsgrad 340 % 288 % 269 % 246 % 287 %

Skadeprocent 73,7 % 75,7 % 77,8 % 84,5 % 82,0 %

Driftkostnadsprocent 20,4 % 19,6 % 20,9 % 22,4 % 21,6 %

Totalkostnadsprocent 94,1 % 95,3 % 98,7 % 106,9 % 103,6 %

Totalavkastning i kapitalförvaltningen 10,3 % 7,2 % 6,3 % -3,0 % 7,5 %

verkar i. För att hantera risker har vi tydligt 
definierade strategier och ansvarsområden, 
som bygger på ett starkt engagemang för 
riskhantering och välfungerande processer. 
Det viktigaste är att säkerställa att riskerna 
identifieras, att riskvärdering är oberoende 
och att kapitalbasen är tillräcklig i förhål-
lande till riskerna. Det är ett arbete som är 
avgörande för att vi med hög säkerhet ska 
kunna garantera våra åtaganden gentemot 
våra kunder.

Marknadsrisken är verksamhetens största 
risk. Marknadsrisken handlar om kapi-
talplacering och de risker som ingår är 
aktiekursrisk, valutakursrisk, ränterisk och 
fastighetsrisk. I försäkringsrisk ingår bland 
annat teckningsrisk, dvs. risk för att skadeut-
betalningarna blir större än förväntat eller att 
premieintäkten blir lägre än beräknat. 
 För att minska riskerna arbetar vi med 
förankrade processer och väl genomarbetade 
strategier. Vi har till exempel en tydlig stra-
tegi för kapitalplaceringar och vi prissätter 
försäkringar utifrån riskexponering 
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Resultat Femårsöversikt

Ett år med fantastiskt resultat

Verksamheten
Länsförsäkringar Jämtland är ett av 23 själv-
ständiga, lokala och kundägda länsförsäk-
ringsbolag i länsförsäkringsgruppen. De 23 
bolagen äger tillsammans Länsförsäkringar 
AB (LFAB), som bedriver service- och 
utvecklingsverksamhet. Länsförsäkringar 
Jämtland äger 2,5 procent av aktiekapitalet i 
LFAB.
 Sakförsäkringsrörelsen bedrivs i egen 
regi, medan bank, liv, fondliv samt djur- 
och grödaförsäkring hanteras gemensamt 
för länsbolagsgruppen i olika dotterbolag, 
som förmedlade affärer. Länsförsäkringar 
Jämtland har kundansvar för alla förmedlade 
affärer i Jämtland. 
 Länsförsäkringar Jämtland har fyra dotter-
bolag, varav ett som förvaltar aktier i Humle-
gården Holding I-III AB, två som bedrivit 
fastighetsförmedlingsverksamhet under 2014 
och ett som inte bedrivit någon verksamhet 
under 2014.
 
Avkastning över förväntan
Året avslutades med en totalavkastning i 
kapitalförvaltningen på 10,3 procent. Värdet 
på placeringstillgångarna inklusive likvida 
medel var vid årsskiftet cirka 2,0 mdr
(1,65 mdr).

Riskhantering
Förmågan att identifiera, förebygga och 
hantera risker är central i den bransch och 
den omvärld Länsförsäkringar Jämtland 

Om resultatet
År 2014 har vi ett resultat efter skatt på 133,3 
Mkr (78,0 Mkr), vilket är det bästa resultatet 
under den senaste femårsperioden. 
 Resultatet från finansförvaltningen, dvs. 
återstående kapitalavkastning efter över-
föring till försäkringsrörelsen, är 148 Mkr 
(93,3 Mkr), vilket påverkar årets resultat till 
mycket stor del. 
 Det tekniska resultatet i försäkringsrörel-
sen, dvs. totala resultatet i försäkringsrörel-
sen, är 29,5 Mkr (26,9 Mkr) och skadekost-
naden är 273,0 Mkr (288,1 Mkr). 
 Konsolideringskapitalet, som är ett mått 
på bolagets kapitalstyrka, påverkas av re-
sultatet. Konsolideringsgraden är ett uttryck 
för konsolideringskapitalet i förhållande till 
premieinkomsten. Länsförsäkringar Jämt-
land är ett mycket kapitalstarkt bolag med en 
konsolideringsgrad på 340 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 intäkter-
na. Totalkostnadsprocenten för bolaget blev 
94,1 år 2014, vilket kan jämföras med 95,3 
procent 2013. n 

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 
skadekostnadsutfall.

Femårsöversikt
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