
i norden är vi jämställda, 
välorganiserade och 
trendkänsliga. vi är dessutom 
tryggast i hela världen. 
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kontakt
sverige: tfn 0771 43 00 00, www.if.se   
norge: tfn 02400, www.if.no 
danmark: tfn 70 12 12 12, www.if.dk
finland: tfn 010 19 15 15, www.if.fi

världens lyCkligaste folk 
Nordens befolkning, ca 24 miljoner 
människor, är inte bara tryggast i 
världen. Enligt Legatum Prosperity 
Index, som mäter olika parametrar 
som utbildning, hälsa, ekonomi 
och personlig frihet, är vi också 
mest välmående. Välståndsindexet 
visar att de nordiska länderna är 
bäst att leva i. Här är topp tio: 
1. Norge 
2. Danmark 
3. Sverige
4. Australien 
5. Nya Zeeland 

6. Kanada 
7. Finland 
8. Nederländerna 
9. Schweiz 
10. Irland
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torbjörn 
magnusson,
konCernChef if

T
rygghet kan betyda så mycket. Ett gosedjur 
för barnet som ska somna, tillgång till bra 
sjukvård och skolor, mat för dagen i fattiga 
delar av världen. Kompetenta medarbetare 
och marknadsledande produkter för företa

get. Listan är lång.
I ”Världens tryggaste folk”, Ifs årsskrift för 2013, 

vänder och vrider vi på trygghetsbegreppet. Vi möter 
företagare, filosofer, riskkapitalister och många andra. 

Va d  s o m  ä r  t ryg g h e t  för den enskilde bestäms av både 
yttre faktorer och den personliga läggningen. Det som 
skulle vara förfärligt för en person kan vara vardag för en 
annan. För Arezo Parwizi i krigshärjade Kabul i Afghanis
tan, är det en ännu så länge omöjlig dröm att kunna gå ut 
ensam efter klockan 18, en fullständig självklarhet för oss 
i Norden. (Du möter Arezo Parwizi på sidan 13.) För Ma
rianne Schmidt kom tryggheten när hon lämnade Sverige 
och startade ett företag i Douz i södra Tunisien, ett steg 
som för många av oss skulle skapa mer oro än trygghet. 
(Reportaget om Marianne Schmidt börjar på sidan 14.)

Fö rsä k r i n g  ä r  e n  d e l  aV  den stora väv som skapar indi
videns och företagens trygghet. Det går inte att tänka sig 
ett modernt samhälle utan försäkringar. Vem skulle köpa 
ett hus om man inte kunde försäkra det mot brand? Vem 
skulle våga köra bil? Vem skulle kunna driva ett företag?

Att bidra till ett samhälle där alla kan leva tryggt och 
säkert är själva grundidén med Ifs verksamhet. Inte så 
konstigt att vi valt det som tema för vår årsskrift. Jag hop
pas att du tycker att det är lika spännande som vi gör. 

Trevlig läsning!

Torbjörn Magnusson,
koncernchef If

PS. Mot slutet av skriften finns ett avsnitt som presenterar 
If och vårt resultat för 2012. Spännande läsning det också.f
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Innehåll

inledning

Länder som är drabbade av 
inbördeskrig, terrorism och väpnade konflikter 

är lågt rankade när det gäller fredlighet. 
Institute for Economics and Peace mäter årligen 

hur säkert ett land är. De nordiska länderna 
hamnar högt upp på listan. 

v ä r l d e n s  t r y g g a s t e  f o l k



trygghetens  Världskarta

topp 25

botten

världen blev fredligare  
under 2012. och usa 
har inte varit så tryggt på 
20 år. allra fredligast är 
det på island. i somalia 
är  närmare två miljoner 
 människor på flykt i sitt 
eget land så därför  rankas 
det lägst. allt enligt 
 global Peace index.  

v ä r l d e n s  t r y g g a s t e  f o l k
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1. island
2. danmark
2. Nya Zeeland
4. Kanada
5. Japan
6. Österrike
7. Irland
8. Luxemburg
9. Slovenien
10. finland
11. Schweiz
12. Belgien 
13. Qatar 

14. Tjeckien 
15. sverige
16. Tyskland 
17. Portugal 
18. Ungern 
19. norge 
20. Bhutan 
21. Malaysia 
22. Mauritius 
23. Australien
24. Singapore 
25. Polen

134. Elfenbenskusten
135. Mexiko
136. Libanon
137. Etiopien
138. Burundi
139. Burma
140. Zimbabwe
141. Georgien
142. Indien
143. Jemen
144. Colombia
145. Tchad
146. Nigeria

147. Libyen
147. Syrien
149. Pakistan
150. Israel
151. Centralafrikanska 
republiken
152. Nordkorea
153. Ryssland
154. Kongo-Kinshasa
155. Irak
156. Sudan
157. Afghanistan
158. Somalia

så bedöms 
länderna

global peaCe index (2012)

4
Canada

Colombia

144

mexiko

135

•  institute for economics 
and peace (IEP) släp-
per årligen sitt Global 
Peace Index. GPI är en 
uppskattning av hur 
fredligt ett land är i 
relation till andra. 158 
länder bedöms utifrån 23 
olika indikatorer, såsom 
brottslighet, tillgång till 
vapen, interna konflikter, 
relationer till grannländer  
och vapenexport. 

•  enligt gpi blev världen 
fredligare 2012. Alla 
regioner i världen har 

förbättrat 
sin ”fredlig-
het” sedan 
2009. IEP 
gör även 

United States Peace In-
dex, som visar att landet 

inte varit så tryggt på 20 
år som det var under 2012. 
Färre mord och våldsbrott 
begås och färre amerika-
ner fängslas. 

•  sammantaget ligger alla 
länder i Skandinavien och 
Västeuropa bra till. Längst 
ner på listan hittar man i stäl-
let länder i Afrika, Mellanös-
tern och Östeuropa. 

•  mest våldsamt är Somalia, 
som saknar en fungerande 
regering, rebellgrupper stri-
der fortsatt och närmare två 
miljoner somalier är på flykt 
i sitt eget land. I Afghanis-
tan dödades mer än 3 000 
personer under 2011 och 
landet präglas fortfarande av 
instabilitet. 
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och att man har god relation med grannländerna. 
Även Finland har fått sin höga placering på grund 
av sänkta militära kostnader, att det finns få tunga 
vapen per person i landet, att risken för en terror
attack beräknas som osannolik samt att ett förhål
landevis lågt antal personer sitter i fängelse.

   
u n d e r  2 0 1 2  h a l k a d e  Norge och Sverige ur den 
översta toppen och ned till plats 19 respektive plats 
15. Att Norge tappade sin plats inom topp tio beror 
på Anders Behring Breiviks terrorattack i juli 2011 
som resulterade i 77 döda och över 300 skadade. 
Sverige å sin sida rankas lägre än sina nordiska 
grannar på grund av sin växande vapenindustri och 

När terrorn kom   till byn
Fokus norden

norden är ett av världens tryggaste hörn. vi 
har en tillit till andra människor som överträffar 
de flesta andra länder, och danmark, finland, 
norge och sverige ligger ständigt högt på 
listan över världens tryggaste länder. Men de 
senaste två åren har norge och sverige halkat 
nedåt på listan.

text: Johanna Brydolf  foto: Scanpix och Colorbox

M
aria Mekri är forskare på 
Safer Globe, forsknings
nätverket för fred och 
säkerhet i Helsingfors. 

 – Säkerheten och 
tryggheten i Nordens 

länder är generellt hög, säger hon.
 Samtidigt påpekar hon att det finns många sätt 

att mäta säkerhet och trygghet i ett land och utfal
let kan bli olika beroende på vad man mäter. Bland 
annat kan man titta på BNP, boende, tillgång till 
sjukvård, kriminalitet, fattigdom, förekomst av 
droger och nationella och internationella konflik
ter. Enligt Maria Mekri är till exempel säkerheten i 
Finland god om man ser till beredskap. 

– Om en kris skulle uppstå har vi ett övergripan
de beredskapssystem som involverar det nationella 
försvaret såväl som sjukvård, transporter, media 
och vatten, el, och matförsörjning, säger hon. 

   
o m  m a n  dä r e m ot  t i t ta r  på Finlands befolk
ningsfördelning och landets förmåga att tillhanda
hålla social service i glesbebyggda områden, blir 
trygghetsbilden en annan. 

– Vi har en åldrande population och växande 
klyftor mellan befolkade och obefolkade delar av 
landet. Ur säkerhetssynpunkt kan det bli en utma
ning i framtiden, säger Maria Mekri.

Det är knappast förvånande att de nordiska län
derna hamnar högt på Global Peace Index (GPI). 
Danmark är tillsammans med Nya Zeeland värl
dens näst tryggaste land år 2012, endast Island är 
tryggare, medan Finland hamnar på plats nummer 
tio. Danmarks höga placering beror enligt IEP, som 
publicerar GPI, på att man gjort nedskärningar i 
försvaret, att landet är fritt från interna konflikter 

 8 inledning: trygghetens världskarta
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När terrorn kom   till byn

omfattande vapenexport. 
För Sveriges del är det troligt att befolkningens 

upplevda trygghet inte är påverkad av den lägre 
rankningen på listan, eftersom ökande vapen export 
snarare påverkar Sverige på ett nationellt plan. Men 
hur är det i Norge? Har otryggheten och osäker
heten ökat bland norrmännen ute på gatorna?

Enligt Arnt Even Hustad, rådgivare på Det 
Kriminalitetsforebyggende Råd, KRÅD i Oslo, har 
tilliten till polisen sjunkit i Norge efter terror
attackerna. 

– Däremot misstror man inte stortinget, kom
munen eller regeringen i högre grad än före ter
rordådet. Snarare vill man ge myndigheter större 

makt att kontrollera och övervaka, säger han.
Oron och rädslan bland den norska befolk

ningen är låg om man jämför med hur det varit 
i andra länder efter terrordåd, till exempel efter 
Oklahomabombningen 1995, 11 september 2001 
eller Londonbomben 2005.

– Det norska samhället är i grunden präglat av 
högre tillit än andra länder som har upplevt ter
rorism på senare år. Starka nätverk och hög tillit 
är viktiga faktorer som påverkar ett samhälles för
måga att anpassa sig till en katastrof. Det har varit 
avgörande för Norge, säger Arnt Even Hustad.

   
d e  n o r d i s k a  l ä n d e r n a  skiljer sig också från 
andra länder i Europa och i världen i frågan om 
tillit. Världsbanken använder följande fråga för att 
mäta tillit i olika länder: ”Generellt sett, tycker du 
att a) de flesta andra människor går att lita på eller 
b) att man inte kan vara nog försiktigt när man har 
att göra med andra människor?” 

Utanför Norden svarar man oftast b på frågan, 
nordborna svarar oftare a. 

Den höga tilliten bekräftas även i EU:s under
sökning, European Survey of Crime and Safety. 
Där framkommer det att nordbornas rädsla för att 
utsättas för brott är bland de lägsta i världen. 

Samma rapport visar att risken för brott och 
rädslan för brott korrelerar i de flesta länder, dock 
inte i Danmark där rädslan för brott är lägre än 
den faktiska risken, bland annat när det gäller bo
stadsinbrott. Detta visar sig bland annat i hur man 
utformar bostadsområden.

– I Danmark har man inte portkoder och galler
försedda fönster i samma utsträckning som i andra 
länder, säger Bo Grønlund, arkitekt och lektor vid 
Arkitekthögskolan i Köpenhamn. 

”Det norska samhället är i 
grunden präglat  av högre 
tillit än andra länder som 
har upplevt terrorism på 
senare år.”

3

2

1. den 22 juli 2011 utförde 
norrmannen anders behring 
breivik ett av de värsta ter-
rordåden i norges historia. 
åtta människor dog i bomb-
attentatet mot regerins-
kvarteret och 69 människor 
dödades på auf:s läger på 
utöya. 

2. vapenexport är ett av 
skälen till att sverige backat 
i trygghetslistan.

3. Polisen i norge har inte 
samma förtroende hos 
befolkningen som före 
 terrordåden 2011. 
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När bomben exploderade dog 
hans pappa och syster. Kort 
därefter gick hans mamma bort 
i sjukdom. Då Soran Salem Ali 
var fem år hade han flytt med 
sin familj från kurdiska regioner 
i norra Iran till norra Irak.

– För mig är trygghet att inte 
vara död. Att leva i fred. Där jag 
kommer ifrån finns ingen säker-
het, säger Soran.

När han förlorade sin familj 
blev han arbetsdräng hos en 
general och fick bland annat  
tvätta bilar. 

I dag bor han i två rum och 
kök i Köpenhamn. Han delar 
lägenhet med hustrun Naja, 
operasångerska, och sin dotter 
Hannah, snart två år gammal. 
Han beskriver att han nästan 
flyger hem från jobbet när han 
tänker på sin dotter.

– När jag fick Hannah blev 
jag som en ny person. Med 
henne är det som att jag 

lever om min barndom som 
jag aldrig hade. Hon har fler 
möjligheter här i Danmark. Jag 
tänker alltid på min dotter i 
första hand.

Han tog sig till Europa som 
politisk flykting – hans pappa 
var politiskt aktiv, och ett 
sådant engagemang anses i 
regionen även falla på barn och 
barnbarn. 

När han jämför trygghet i 
de båda länderna nämner han 
snabbt att det rör sig om två 
helt olika politiska system – 
demokrati är ojämförbart bäst. 
Han upplever demokratin i Nor-
den som särskilt fungerande 
och rättvis, med stor respekt 
för andra människor.

– Där jag kommer ifrån var 
det stor skillnad på fattiga och 
rika, särskilt i rättsmål. Här i 
Danmark är alla lika inför lagen 
oavsett hur mycket du tjänar. 
Jag känner mig helt trygg här. 

”För mig är trygghet 
att inte vara död”

soran salem ali, 29 år. köpenhamn, danmark

utbliCk

Bilden av trygghet kan se väldigt olika ut i 
världen. Och begreppet trygghet kan ha väldigt 
olika betydelse, beroende på vem du frågar. 
Här är några som vi pratat med.  

TryggheT
jordeN 
ruNT
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soran salem ali, 29, 
med sin dotter han-
nah. soran är gift och 
arbetar på en förskola 
i köpenhamn där han 
lagar mat. 
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soran salem ali, 29 år. köpenhamn, danmark
Två stentorn vaktar infarten till 
Tuxedo Park, 50 minuter norr om 
New York City. Hit flyttade famil-
jen Shaw från Manhattan för elva 
år sedan. Det anrika området är 
en så kallad ”gated community”.

– Det är vackert och lantligt, 
men ändå nära staden. Att det 
är tryggt är bara en av många 
bekvämligheter, säger Scott. 

För familjen handlar trygg-
heten mindre om polispatrullen 
som står stationerad utanför 
grinden och mer om gemenska-
pen i området. När de bodde i 
stan fanns orosmoment överallt, 
framför allt för barnen. Här kan 
de springa fritt. 

– Det är inte många som låser 
dörren här, det är trygghet för 
mig. Människor lämnar nycklarna 
i bilen, säger Tinka Shaw. 

Men inte ens muren skyddade 
när stormen Sandy i höstas slog 
till mot den amerikanska östkus-
ten. Samhället drabbades hårt. 

– Vi hade ingen el på nio 
dagar och skars i princip av från 
omvärlden, säger Scott. 

Och visst finns det fördomar. 
– Folk tror att bara för att man 

kör in genom grinden så är folk 
snobbiga. När de väl kommer hit 
blir de förvånade över att män-
niskor är så trevliga, säger Tinka. 

”Många 
låser inte 
dörren”

familjen shaw
new jersery, usa

familjen shaw består av 
scott och tinka, 50, barnen 
nicholas 18, Jack 16, erik 14, 
kristina 12. de bor i tuxedo 
Park, en ”gated community” 
norr om new york City. 

t e x t:  k ata r i n a  M atss o n   f oto :  P o n t u s  h Ö Ö k
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 12 xxx xxx

Vera Szisch och Frank Dehne 
blev ett par för fyra år sedan. 
Sedan dess har båda bytt kar-
riär. Biologen Vera har sadlat 
om till mötesplaneringsma-
nager och volleybollproffset 
Frank studerar. De har fått en 
dotter, Zoe, tre år, som får 
ett lillasyskon vilken dag som 
helst. Vi möter dem i familjens 
lägenhet i stadsdelen Wilmers-
dorf i västra Berlin. 

– Vi är inte rädda för lite 
kaos. Det är nästan så att det 
känns mer som ett äventyr nu 

när saker och ting blivit mer 
strukturerade, konstaterar Vera 
med ett leende. 

Hemmet är trygghetens 
högborg för Vera, Frank och 
Zoe. Familjen värdesätter en 
fast punkt där de i lugn och 
ro kan gå igenom eventuella 
problem och utmaningar. Att 
lösa saker tillsammans som 
en enhet, känna total tillit, är 
bästa sättet att känna sig trygg 
menar paret. 

– Vi har tur som har möj-
ligheten att bo i Tyskland. Att 

vara trygg innebär att aldrig 
behöva känna rädsla, det behö-
ver man inte göra här. Sedan 
handlar det ju även lite om en 
viss materiell trygghet. Även 
där är det en förmån att vara 
tysk, konstaterar Frank.

– I krigshärjade och fattiga 
länder tror jag att de flesta 
tvingas lära sig ta större risker. 
De kanske inte vet hur de ska 
få mat för dagen eller ens om 
de kommer överleva. Det är 
helt andra förutsättningar, 
avslutar Vera Szisch.

familjen szisCh/dehne. berlin, tyskland

”Vi har tur som bor i Tyskland”

 12 utbliCk
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t e xt:  a n d r e as  h e r M a n ss o n   foto :  C h r i st i a n  J Ö r g e n s e n
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Arezo Parwizi är kvinna i världens, 
för kvinnor farligaste land. Hon 
är snart färdigutbildad företags-
ekonom och associerar trygghet 
till möjligheter – möjligheten att 
studera, att arbeta och att kunna 
röra sig fritt.  

– Läget har blivit bättre, säger 
hon. Förut kunde jag inte gå till sko-
lan eller universitetet själv, det kan 
jag nu. Jag kan gå till marknaden 
eller möta en vän. 

Men trots att Kabul är en av 
världens mest militariserade städer 
är rörelsefriheten relativ. Och den 
som dristar sig att korsa de osynliga 
gränserna gör det med livet som 
insats.  

– Efter klockan 18 är det omöjligt 
för tjejer att gå ut eftersom det finns 
väldigt många farliga människor här. 
En bit utanför centrum är det också 
farligt att röra sig ensam. Du kom-
mer att bli stoppad på gatan. Risken 

finns att de slår ihjäl dig. 
30 år av oavbrutet krig har satt 

sin prägel på Afghanistan. År 2014 
ska de utländska trupperna dra sig 
tillbaka, och för Arezo är framtidens 
trygghet intimt förknippad med 
landets utveckling. 

– Det är viktigt att minska arbets-
lösheten bland unga, annars finns 
risken att de kommer att utgöra en 
rekryteringsbas för talibanerna.  

Lika viktigt är ett fungerande 

skolväsen. Synen på kvinnors rät-
tigheter, och med den tryggheten, 
förbättras ju fler som får tillgång till 
utbildning. Men enbart kunskap är 
inte tillräckligt. Tryggheten är också 
beroende av att någon tar strid för 
den.

– Vi har en engelskalärare som 
alltid tjatar om att kvinnor ska stan-
na hemma, att det är vårt ansvar, 
men vi bråkar jämt med honom, 
säger hon och skrattar.

”På kvällen är det omöjligt för kvinnor att gå ut”

   13
t e x t:  i va r  a n d e rs e n   foto :  C h r i sto f f e r  h Ja l M a r s s o n

arezo parwizi, 21 år. kabul, afghanistan
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text: Johanna Brydolf  
foto: Elin Rundkvist och privat

Goodbye
sweet home

Marianne Schmidt 
kastade sig ut i det 
okända. Hon visste 
vad hon lämnade 
– sitt hem och sin 
familj – och fann 
en ny trygghet i ett 
främmande land. 
”Jag längtade efter 
att leva i nuet.” 

Marianne schmidt, 60, 
lämnade södra sverige 
för douz i tunisien för tio 
år sen. i dag driver hon 
en ranch med hästar, 
dromedarer och åsnor. 

utbliCk
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d
et var många som undrade 
om Marianne Schmidt 
gjorde rätt när hon för tio 
år sedan bestämde sig för 
att sälja sitt nyrenoverade 
hus i södra Sverige, sitt 
företag och alla sina saker 

och dra i väg 250 mil söderut till ökenstaden Douz 
i Tunisien.  

– Livet hade börjat kännas lite småtrist och jag 
greps av en stark känsla av att jag ville iväg, säger 
hon.

   Hennes vänner rådde henne att ta det lite för
siktigt, att magasinera sakerna, hyra ut huset och 
leasa företaget. Men det ville inte Marianne.

 – Jag tror på att om ska man få något nytt, då 
måste man slänga ut något gammalt, säger hon.

Som barn bodde Marianne i Tunisien under en 
tid, och det var bilden av öknen som plötsligt kän
des lockande igen. Hon kände ingen rädsla över att 
bryta upp och ingen sorg över att sälja av sina saker. 

a l lt  m a r i a n n e  h a d e  m e d  s i g  till Tunisien var en 
väska med mobil, kamera, dator, pengar, sina bästa 
kläder, sina skönaste skor och sin anteckningsbok. 
Efter en tid i Douz stötte hon ihop med beduinen 
Abdelati, och tillsammans med honom har hon 
nu byggt upp sin verksamhet: upplevelseresor till 
Saharas öken.

 – Många som kommer hit undrar vad vi ska ut 
i öknen och göra. Men när vi väl rider ut på hästar 
eller dromedarer är det ingen som frågar mer. Där 
ute är vi i nuet, sitter runt elden, njuter av naturen, 
den rena luften, den fantastiska stjärnhimlen och 
tystnaden. Där finns inga bilar, flygplan eller el

douz ligger i centrala tunisien och kallas för porten till sahara. förr var 
staden ett viktigt stopp för de karavaner som färdades genom sahara. 

 ”Jag kanske inte har      lämnat tryggheten. Jag kanske har flyttat till trygg heten.” 

Marianne driver sin verk-
samhet, upplevelseresor till 
saharas öken, tillsammans 
med kollegan och beduinen 
abdelati. 
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typen av trygghet betyder instängdhet och begräns
ning av frihet för Marianne. 

– Vi har så mycket traditioner i Sverige som 
låser fast människor. Jag vill inte fira något för att 
det står i en kalender. Jag vill fira för att jag vill. 
Och vill jag inte så gör jag inte det, säger hon och 
berättar att hon konstant tackar nej till inbjudning
ar som ligger långt fram i tiden. För hur ska hon 
veta i dag vad hon vill göra om tre veckor? 

Marianne kan bara se att hon vunnit på att våga 
bryta upp från vardagen och livet i Sverige. 

– Jag vet att jag alltid kan åka tillbaka. Männis
korna finns ju kvar, ett par gånger om året reser jag 
hem och träffar nära och kära, säger hon.

Hur ser framtiden ut, ska du bo kvar ännu en 
tid?

– Jag vet inget om framtiden. Jag lever i nuet 
och vet kanske vad jag ska göra nästa vecka, men 
inte om några månader. Vill jag vara kvar så är jag 
kvar, vill jag göra något annat så gör jag det. Att få 
välja själv, det tycker jag är trygghet, säger Mari
anne Schmidt.

marianne sChmidt 
ålder: 60
yrke: Driver en ranch med 
hästar, dromedarer och 
åsnor i Tunisien sedan tio 
år tillbaka. 
familj: Vuxen son, mamma 
och syster som bor i 
Sverige. 
bor: I Douz i Tunisien och 
på systerns hästgård i 
Skåne på sommarhalvåret. 
övrigt: Marianne Schmidt 
har skrivit boken ”Drome-
darer i Douz” (Ord Text 
Mening). Läs mer på www.
levainuet.nu.

ledningar. Det finns inte så många ställen i världen 
där det är så fullkomligt tyst.

m a r i a n n e  s c h m i dt  F u n d e r a r  över begreppet 
trygghet.

   – Jag kanske inte har lämnat tryggheten. Jag 
kanske har flyttat till tryggheten, säger hon.

   – Vi tycker att vi har trygghet i Sverige men jag 
känner mig mycket tryggare här. I Sverige är man 
anonym men här ser man varandra och tar hand 
om varandra. Om jag lämnar handväskan på torget 
här så har någon tagit hand om den när jag kom
mer tillbaka. Går man ut på kvällen här och möter 
någon, då hälsar man, i Sverige går jag över gatan, 
säger hon.

Marianne har alltid följt sin magkänsla utan 
att blanda in andras förväntningar, aldrig godtagit 
standardfraser om vad man får och inte får göra 
och inte låtit sig styras av normer. Sådant som be
tyder trygghet för många, som att ha rutiner, följa 
kalendern och fira jul, nyår och midsommar på 
samma sätt år ut och år in är inte hennes grej. Den 

 ”Vi har så mycket traditioner i vårt land  
 som låser fast människor.” 
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Marianne schmidt bodde 
som barn i tunisien under 
en tid, och det var bilden 
av öknen som hon fick som 
barn som plötsligt kändes 
lockande igen. 



tre 
företag 
svarar

vad är 
trygghet 
för er?

hur arbetar 
ni med risk 
management? 

hur påverkas 
ni av för-
ändringar? 

text: Christer Fälldin

MaNageMeNT
risk

För företag kan trygghet stavas 
stadigt exportflöde. Eller rätt kompetens. 

Och att ha risk management som en 
naturlig del av verksamheten.

tre Företag om trygghet

v ä r l d e n s  t r y g g a s t e  f o l k
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1 vad är trygghet för er?
– Eftersom vårt bolag är internationellt är vi 

exponerade för många olika slags risker. Trygg
het handlar dels om att vi ska nå bolagets egna 
strategiska mål, dels att alla medarbetare känner 
trygghet i att jobba för bolaget. Det är mycket 
viktigt med trygghet i det egna arbetet, samtidigt 
som man måste förstå och omfattas av de mål bola
get har.

Inget företag på en global marknad kan bli 
framgångsrikt utan att bolaget är villigt att ta 
risker. Syftet med bolagets risktagande är att vi 
effektivt och kontrollerat ska kunna utföra vårt 
arbete och nå både kort och långsiktiga mål. Där
för är det viktigt att vi aktivt kan identifiera vilka 
risker vi kan hantera, samt vilka risker som inte är 
acceptabla.

 

2 hur påverkas ni av förändringar?
– En utmaning är att vi är ett globalt bolag, 

men det innebär samtidigt en stor möjlighet då 
vi har en bra och passande produktmix med tre 
divisioner: kraftverk, sjöfart och service. Oavsett 

konjunkturläget är vi trygga med att det alltid finns 
en efterfrågan på det vi gör. När det är mycket 
svåra tider behövs ändå service på all utrustning, 
vilket ger oss stabilitet och ekonomisk trygghet.

Utvecklingen på miljöområdet påverkar oss. 
Lagstiftningen blir successivt striktare, men vi 
har vänt den förändringen från risk till möjlighet 
genom att vi ständigt utvecklar bättre lösningar 
som uppfyller de krav som ställs. Man kan säga att 
risken för oss ligger i att inte utnyttja den möjlighe
ten tillräckligt mycket.

3 hur arbetar ni med risk management?
– Risk management är en av våra ”business 

managementprocesser”, och finns integrerad i den 
affärsdrivande verksamheten. Vi gör kontinuerligt 
uppföljningar på alla risker som är identifierade 
med syftet att vi ska uppfylla våra långsiktiga mål.

Vi arbetar också traditionellt med risk mana
gement, vilket innebär kontinuerlig uppföljning 
av olika händelser. Vi identifierar vad vi behöver 
bli bättre på för att förebygga risker. Det leder till 
säker arbetsmiljö och trygghet för personalen. 

Från risk till möjlighet
wärtsilä  utvecklar lösningar för dagens miljökrav

Jan virtavuori, risk 
manager, Wärtsilä, 
finländska kraftbolaget 
med global marknad. 
Produkterna är hållbar 
kraftproduktion, på 
land och till sjöss. 
bolaget har cirka 
18 000 anställda på 
130 anläggningar i 70 
länder. 

Wärtsilä levererar bland 
 annat kraftverk över 
hela världen. här är ett 
oljekraftverk i Manaus i 
brasilien som ägs av gera 
(geradora de energia do 
amazonas s/a).  
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1 vad är trygghet för er?
– I vår industri är arbetsmiljöfrågorna 

oerhört viktiga, tillsammans med verksamhetens 
miljöpåverkan. Trygghet är att vi vet att vi har 
kontroll över den och de processer som krävs för 
att minimera negativa effekter på miljön samt 
att vi har system och organisation för att hantera 
arbetsmiljöfrågor så att inte medarbetare skadas.
Personalens kompetens är en tredje viktig faktor. 

Fluktuerande efterfrågan på basmetaller är inte 
lika trygghetspåverkande. Vi kan alltid sälja det 
vi producerar, men vi kan inte påverka priserna. 
De regleras av metallbörserna, och priserna på 
basmetaller sätts globalt för hela världen. Om vi ser 
att våra kalkyler inte håller för att priserna går ned 
finns inget mellanting, antingen kör vi med full 
kapacitet eller inte alls. 

2 hur påverkas ni av förändringar i världen?
– Vi påverkas enormt av den globala ekono

miska utvecklingen. Vi är väldigt beroende av de 
frågorna, i dagsläget till exempel utvecklingen i 
Kina och USA samt krisen i Europa. Vi har svårt 
att vara långsiktigt framgångsrika i en ständigt 
nedåtgående global ekonomi eftersom våra pro
dukter är rena bulkvaror.

3 hur arbetar ni med risk management?
– Det finns finansiella risker eftersom vi 

är extremt kapitalintensiva, med mycket kapital 
bundet i utrustning och gruvor. Vi har därmed en 
tung riskexponering försäkringsmässigt. En annan 
finansiell risk är valutaexponeringen. Vi har en 
egen internbank som följer valutarörelserna och vi 
kan ”hedga” våra priser, till exempel binda delar av 
vår kopparproduktion till en viss prisnivå.

När det gäller katastrofscenarier arbetar vi 
ambitiöst för att minimera risker, till exempel kring 
dammsäkerhet och gruvbränder. De är två av de 
värsta tänkbara katastroferna. 

Vi jobbar dagligen operativt med risk manage
ment för att säkerställa system, rutiner och kon
troller för hur medarbetarna beter sig på arbetet 
genom egna internrevisioner med fokus på miljö 
och arbetsmiljö.

Fokuserar på 
hållbarhet 
boliden vill Ha kOntrOll över miljö
effekterna av sina verksamHeter

boliden klarade sig från 
den ekonomiska krisen 
2008  genom att  man 
hade ”hedgat” sina 
 priser på produktion till 
en betydligt högre nivå.

henrik Östberg, senior vice President Corporate respon-
sibility i boliden, det svenska globala metallbolaget med 
fokus på hållbar utveckling. kärnkompetensen finns inom 
prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. 
2011 hade koncernen cirka 4 400 medarbetare.
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Värnar 
om sina 
kunder 
olav thon gruppen vill 
undvika Bränder 
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1 vad är trygghet för er?
– Att alla våra gäster, besökare och de som hyr av oss 

ska känna att det är tryggt att bo på våra hotell eller hyra 
lokaler i våra affärsfastigheter. Det är viktigt att människor 
kan röra sig i våra köpcentrum, på våra hotell och i andra 
fastigheter utan att riskera att skada sig eller utsättas för 
andra faror. 

Det finns ett huvudfokus: risken för brand, men därutö-
ver handlar säkerheten specifikt om faran av förlust av män-
niskoliv, personskador och risken för materiella skador. 

Kompetensen hos medarbetarna är av yttersta vikt, och 
det gäller alla medarbetare på alla nivåer i koncernen.

2 hur påverkas ni av förändringar i världen?
– Vi påverkas i hög grad av allt som rör sig omkring 

oss och i omvärlden. Vi agerar med medvetenhet om vad 
som sker i omvärlden och hur och när den förändras.

3 hur arbetar ni med risk management?
– Vi bygger just nu upp en egen centralt placerad 

säkerhetsavdelning för hela koncernen. Den ska hantera 
alla säkerhetsfrågor som rör våra egna kontor, byggnader, 
hotell och köpcentrum. Avdelningen ska arbeta med en 
”beredskapsfunktion”, det vill säga en grupp personer som 
kontinuerligt har till arbetsuppgift att ta ställning till hur vi 
ska förhålla oss till alla möjliga situationer som kan uppkom-
ma. Vi måste ha förmågan att tänka nytt, och att konti-
nuerligt arbeta med nya scenarier i samhället. Samhället 
förändrar sig hela tiden på sätt som vi inte kan förutsäga.

Hade vi för två år sedan försökt bedöma risken för det 
som skedde på Utøya sommaren 2011 skulle vi sannolikt 
antagit att något sådant aldrig skulle ske – noll risk. Men 
det hände ändå och det sker hela tiden nya händelser som 
påverkar oss och som vi inte kan förutse. Med en säker-
hetsavdelning ökar våra möjligheter att förändra oss själva i 
samma takt som säkerhetsbilden i världen förändrar sig. 

tre trender inom risk       management enligt exPerten lassi väisänen 

2 även företag riskerar att 
drabbas av ddos-attaCker
Ett aktuellt hot är de senaste årens DDoSattacker 
som drabbat banker, myndigheter och institutio
ner. DDoSattacker står för nätattacker (Distri
buted Denial of Services) där anonyma hackare 
blockerar eller tar över hemsidorna.

Företeelsen har förekommit i allt större 
utsträckning i de nordiska länderna under det 
senaste året.

DDoSattackerna är ett stort hot eftersom en 
blockerad hemsida hindrar försäljning, leverans 
och service till kunderna. På det sättet är dessa 
attacker mycket affärskritiska sett ur företagens 
perspektiv, men även ur medborgarnas. 

Denna nya hotmiljö tvingar fram en hög 
försiktighet när företag agerar offentligt. Det gäl
ler att noga överväga hur man uttrycker sig i alla 
sammanhang. Det är mer betydelsefullt i dag än 
tidigare. Anonyma hackare kan med mycket kort 
startsträcka störa eller slå ut företag som är bero
ende av sitt uppträdande på nätet.

Rådet är att anlita specialister som rådgivare, 
men att också noga välja vilka samarbetspartners, 
till exempel leverantörer och återförsäljare, som 
företaget ska arbeta med.

1 ständigt föränderliga 
marknader med nya risker
Företagen måste utveckla system som hjälper dem 
att förstå utvecklingen samt skapa långsiktiga stra
tegier för att klara av att existera och konkurrera på 
marknaderna.

Det är ett nödvändigt arbete i varje företag att 
utveckla personalens kompetens parallellt med 
förändringarna i omvärlden.

Många företag klarar att snabbt identifiera nya 
risker men de behöver bli bättre på att bedöma de 
risker som påverkar dem på längre sikt, till exem
pel på fem eller tio år.

Företagen behöver modeller för att förstå fram
tida osäkerheter bättre. De behöver arbeta mer 
med osäkra parametrar, som till exempel vad andra 
prisnivåer på energi, material eller arbetskraft 
skulle innebära. 

Merete alfstad, koncernchef hälsa, 
miljö, säkerhet och robert rygh, 
 koncerndriftchef i norska olav thon 
gruppen, vars kärnverksamhet är 
 affärsfastigheter, köpcentrum och hotell.  
antalet anställda är ungefär 3 000. 
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”Man måste    vara redo för förändringar”

sociala medier har 
skapat en ny arena med 
en helt ny uppsättning 
risker som alla företag 
måste förhålla sig till. 
malin ström, konsult och 
strategisk rådgivare inom 
sociala medier på företa-
get Cuirl anser att det 
är viktigare för företag 
att lyssna av det som sker 
i de sociala medierna 
snarare än att själva vara 
aktiva där.

Det är inte tekniken i 
sig som kan innebära 
ett hot utan männis-
korna som använder 
den, och i sin tur 
deras respektive 
kontakter. Ta Face-
book som exempel 
där privata med-
delanden kan bli 
offentliga, och 
chattkonversa-
tioner är enkla 
att vidarebe-
fordra.

tre trender inom risk       management enligt exPerten lassi väisänen 

lassi väisänen är vd i egna 
bolaget lassi väisänen 
oy och vd för finnish risk 
Management association. 
han är också samarbets-
partner med strategy@
risks, ratkooma ltd och 
Wiltrain ltd. 

modernt hot: sociala medier 

3 ökad rörlighet över 
gränser skapar nya faror
Antalet nordiska medborgare som kidnappas ökar. 
Det gäller främst människor som reser i tjänsten 
eller privat. Många är omedvetna om hur farligt det 
är att vistas på specifika platser i världen. Stora fö
retag har ofta kunskap om farorna för sin utsända 
personal, men mindre bolag saknar kännedom om 
var i världen personalen kan utsättas för hot.

Vilka områden som är farliga förändras hela 
tiden. Det är relativt väl känt att delar av Sydame
rika och Södra Afrika kan sägas vara farliga att resa 
och vistas i som representant för ett företag, men 
hur många tänker på att samma risk ökar i flera 
sydeuropeiska länder?

Att anställda talar nega-
tivt om företagets kunder, 
leverantörer och konkur-
renter i dessa kanaler är en 
annan potentiell risk.

– Varje anställd på ett 
företag bär dess varu-
märke gentemot sina kon-
taktytor. Det innebär att 
ett företag har lika många 
inofficiella talespersoner 
som antalet anställda 
och de har dessutom en 
mycket stor räckvidd, i en 
värld där allt sker i realtid, 
säger Malin Ström.

Samtidigt är det i de 
privata profilerna, deras 
uppbyggda nätverk, och 
viljan att dela information 
med andra som styrkan 
med sociala medier ligger.

– Sociala medier synlig-
gör det egna nätverket 
men även vilka kontakter 
som dina egna kontakter 
har i sitt, vilka sammanta-
get kan uppgå till tiotusen-
tals personer, säger Malin 
Ström.
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Det är 
nödvändigt 
att ta risker

o
fta kör vi människor på, i in
vanda spår. Men för att komma 
någonstans måste vi växa och 
förändra oss, sikta framåt. Gör 
vi inte det stannar vi av, och gäl
ler det ett företag blir det snart 

utkonkurrerat. Det är den filosofin som genomsy
rar EQT och alla dess bolag, enligt Åsa Riisberg.

– Vi är tillväxtorienterade, men vi är samtidigt 
mycket medvetna om risker. EQT satsar ju andra 
människors kapital för att generera avkastning och 
fokus ligger på att bedöma bolagens framtida till
växtpotential och gå igenom affärsplanen. Men det 
är också nödvändigt att syna riskerna och planera 
för att minimera dem. Är de för stora ska EQT inte 

Riskkapitalbolaget EQT:s filosofi är att 
utveckla bolag och ta dem till nästa nivå. 

Sannolikt krävs då ett beslut om förändring. 
Det kan uppfattas som ett risktagande, 

men det kan vara en större risk att inte göra 
 någonting alls, anser Åsa Riisberg. 

text: Christer Fälldin  foto: Jörgen Hildebrandt

riskkapitalist
åsa riisberg

genomföra den planerade investeringen. Vi tar ana
lyserade och väl övervägda risker.

Risk och vårt förhållande till risk genomsyrar 
egentligen allas våra liv, funderar Åsa Riisberg. Det 
gäller att ta väl avvägda risker, som till exempel 
skidåkaren som väljer att ta sig ner för backen off 
pist, men utan att ta onödiga risker.

Många i riskkapitalistbranschen är analytiskt 
lagda, men har samtidigt förmågan att applicera 
breda perspektiv i analyserna. Det är nog en 
förutsättning för arbetet, menar hon. En annan 
nödvändig förmåga är den entreprenöriella inställ
ningen. Just kombinationen av det breda analytiska 
perspektivet och entreprenörskapet avgör lämplig
heten för en riskkapitalist.

– Du får inte igenom en affär inför investerings
kommittén om analysen inte är bred. Samtidigt är 
det av vikt att våga sticka ut hakan.

I den kombinationen ligger risken och försik
tigheten tätt sammanfogade, vilket borgar för goda 
affärer och lyckade satsningar.

på  F r åga n  o m  h o n  sjä lV  har befunnit sig utanför 
sin egen bekvämlighetszon svarar hon obetingat 
”Ja, definitivt”.

– Man exponerar sig när man gör affärer, och så 
ska det vara. Till sist måste man ta det yttersta ste
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get, och det är obehagligt, men man gör det ändå 
för det är så vår business ser ut. Sedan lägger sig 
den där känslan av obehag, säger Åsa Riisberg. 

Första stora affären från ax till limpa för Åsa 
Riisbergs egen del var sjukvårdsbolaget Aleris och 
den erbjöd ett ordentligt mått av dramatik. Aleris 
var tidigare en liten rörelse som sysslade med 
närsjukhus runt Stockholm samt med äldrevårds
verksamhet.

– När vi skulle underteckna affären genom
fördes den så kallade stopplagen som innebar att 
driften av sjukhus i Sverige inte fick vara vinstge
nererande, vilket riskerade att stjälpa hela affären. 
Vi försökte ta reda på vad lagen egentligen innebar, 
men den hade tillkommit så snabbt att det inte 
fanns någon som egentligen visste. Vi blev tvungna 
att ta risken eller avstå. 

Det blev ett mycket dramatiskt läge då, men en 
bra affär till slut. Kraftsamlingen som följde blev 
lyckosam och EQT sålde bolaget 2010 med god 
förtjänst.

– Bolaget hamnade i bra händer. Aleris växte 
med EQT som ägare från 1,5 miljarder kronor till 
fyra miljarder i omsättning och i dag är Aleris ett 
av de största privata vårdbolagen i Skandinavien, 
säger Åsa Riisberg.

e t t  r i s k k a p i ta l b o l ag  ä r  en manligt dominerad 
miljö, men det har inte påverkat Åsa Riisberg ne
gativt och det har definitivt inte känts som en risk. 
När hon började var hon ensam kvinna i investe
ringsteamet på Stockholmskontoret, men numera 
är de tre.

– Man känner som kvinna mer ett ansvar som 
förebild inför andra tjejer som kommer till verk
samheten, säger hon. 

”Att inte 
ta en risk 
är också 
en risk.”

åsa riisberg, 38 år är 
delägare i det svenska 
riskkapitalbolaget EQT 
Partners. Tidigare arbetade 
hon på Texas Pacific Group, 
ett privat riskkapitalbolag i 
London.
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Vanans 
makt

rutiner 
gör Oss
trYgga
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V
i ställs ständigt inför olika 
val. Bara vi går och handlar 
frukost i en vanlig matbutik 
måste vi välja mellan 30 
olika sorters flingor, 40 olika 
sorters yoghurt och 50 olika 
sorters ostar. För att inte ett 

vanligt frukostinköp ska ta halva dagen kan det då 
vara bra att låta gamla vanor styra och plocka de 
varor som man brukar äta till frukost.

– På så sätt förenklar vanor vardagen. Med hjälp 
av dem kan vi skilja ut några val som oväsentliga 
tidstjuvar och i stället lägga tid på att göra genom
tänkta val när vi anser att det är viktigt att göra det, 
säger Kirsten Thorsen, professor i socialpsykologi 
vid NOVAinstitutet i Oslo.

at t  h a n d l a  o c h  ag e r a  efter invanda mönster 
ger oss också lugn och trygghet. Åke Pålshammar, 
psykolog vid Uppsala universitet, menar att man 
kan se rutiner och vanor som ett sätt för oss att 
skapa egna revir där kan vi hämta kraft och pusta 
ut för faror. 

– Vi har en genetisk benägenhet att skapa revir 
i form av rutiner i stort och smått. Rutiner behövs 
för att hjärnan inte ska bli totalt upptagen av val. 
Detta blir särskilt tydligt vid en krissituation. Då, 
när huvudet är fullt av annat, blir rutiner extra vik
tiga. Vi behöver dem för att kunna läka, säger han.  

Många av oss fungerar så att vi vill ha det 
vanliga, det vi är vana vid. Annars tycker vi att det 
gungar under fötterna. För en del som gillar att 

invanda mönster oCh rutiner ger 
oss trygghet oCh sparar tid. det är 
därför vi gärna sätter Oss på samma 
plats i Bussen, tar samma väg till jOBBet 
OcH köper samma tYp av tandkräm gång 
efter gång. på så sätt slipper vi ödsla 
tid OcH energi på att välja. 

ständigt testa nytt kan det vara en skön känsla, 
men många blir ängsliga och frustrerade av att 
frångå sina rutiner. Enligt Åke Pålshammar är 
ängsligheten ändamålsenlig.

– Förr i tiden kunde det vara förenat med livs
fara att bryta vanor och rutiner. Man skulle skörda 
när man skulle skörda och så när man skulle så och 
gud nåde den som på ett nymodigt sätt försökte sig 
på att göra annorlunda. Då kanske man inte fick 
någon skörd och därmed inga pengar och ingen 
mat, säger han.

Men nu för tiden är det förstås annorlunda. I 
dag är mycket i vår vardag föränderligt och vi ser 
många modeller på hur man kan leva och hur man 
kan vara, vilket har lett till en uppluckring av våra 
vanor. 

m e n  o m  V i  i  sto r  u tst r äc k n i n g  låter oss styras 
av vanor och därmed låter bli att testa nytt, är det 
då inte risk att vi förlorar på det? Enligt Åke Påls
hammar kan alltför fasta rutiner i vissa fall bromsa 
vår utveckling, men den risken är liten för de flesta. 
Vi nordbor lever i en tillvaro där det mesta är 
föränderligt och där utvecklingen går allt snab
bare. Vi reser mest i hela världen och bombarderas 

text: Johanna Brydolf  foto: Milis Smith

”Rutiner behövs för att 
hjärnan inte ska bli totalt 
upptagen av val.”

kirsten thorsen, professor 
i socialpsykologi vid nova- 
institutet i oslo.
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ständigt av nya impulser från Facebook och andra 
sociala medier, vi köper ofta nya förbrukningsvaror 
och blir ideligen konsumenter på nya marknader 
inom nya områden. Problemet för oss är inte att vi 
hänger oss för mycket åt våra vanor utan snarare 
att vi tvingas frångå dem för att göra nya val. 

– Ju snabbare nya produkter utvecklas, desto 
oftare tvingas vi välja mellan nya alternativ när 
vi egentligen redan var tillfreds med det vi hade, 
säger Kirsten Thorsen och tar musikkonsumtionen 
som exempel på att man inte alltid kan välja att 

inte välja.
– Vinylplattorna försvann, vi fick cdskivor och 

nu laddas musik ned på datorer och mobiltelefoner. 
Vi erbjuds, lockas och pressas till allt mer avance
rade produkter med nya funktioner, säger hon.

at t  Va r a  Fö rst  med att testa nytt och att anamma 
nya trender ses ofta som det högsta och mest efter
strävansvärda i dag. Men rutin och vanebeteendet 
ligger djupt rotat i oss och när vi förändrar en vana 
blir det nya beteendet i stället en vana.

– Vi försöker ofta pröva andra nya sätt men 
hamnar ofta ändå i att vi vill ha vanor och ruti
ner. De avlastar hjärnan. Utan dem blir tillvaron 
 jobbig, det finns en sådan mångfald av intryck så vi 
behöver ibland krypa in i våra revir. Jag tror att ru
tiner och vanor är nödvändiga för att vi ska kunna 
komma djupare i vårt arbete och våra funderingar, 
säger Åke Pålshammar. 

1
sänk tröskeln

Första steget är att förenkla målbeteendet. 
Till exempel:vill du använda tandtråd dagli-
gen ska du börja med att använda det på en 
enda tand. Det låter kanske löjligt men det 

viktiga i första stadiet är att sänka trös-
keln så mycket det bara går. Annars 

är risken att åtagandet känns 
för stort och att du ger 

upp. 2
Hitta rätt plats

Var passar beteendet in? För att ett beteende 
ska bli en vana måste det bli en naturlig del av 
ditt dygn. Vill du börja använda tandtråd är det 
naturliga tillfället att göra det efter att du bor-

stat tänderna. Tandborstningen kommer 
då att trigga dig att använda tandtråd, 

på samma sätt som ljudsignalen i 
bilen triggar dig att sätta på 

bilbältet. 

3
repetera, 

repetera, repetera 
Ett beteende kräver repetition för att bli en vana. När 

du har använt tandtråd tillräckligt många gånger 
kommer det att ske per automatik. På samma sätt 
som att du efter ett tag inte behöver höra ljudsig-

nalen för att sätta på dig bilbältet. Utmaningen 
är att få vanan på plats. Sedan kommer 
omfattningen att växa naturligt och du 

kommer att vilja använda tandtråd 
på alla tänder.

3 steg
till en
ny vana
Först skapar vi våra vanor, sedan skapar 
våra vanor oss. Och därför kan man säga att 
framgångsrika människor är människor med 
framgångsrika vanor. Men hur gör man för att 
skaffa sig sådana? Du behöver bara följa tre 
enkla steg. Det menar BJ Fogg, som forskar 
och undervisar på Stanford University. 

v ä r l d e n s  t r y g g a s t e  f o l k

”Vanor är nödvändigt för att vi 
ska kunna komma djupare i vårt 
arbete och våra funderingar.”

t e x t:  J o n at h a n  k ä r r e
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snuttefiltar, radband och doften av mammas bullar.
trygghetssymboler är livsviktiga för några av oss. för andra 

är de reducerade till humoristisk kitsch.  

trYggHetens
Symboler

2
mobiltelefon
Många av oss skulle aldrig 
lämna mobilen kvar på soff-
bordet om vi så bara lämnar 
rummet för en stund, och 
ännu färre skulle lämna 
mobilen hemma när vi går 
ut. Mobiltelefonen har blivit 
en livlina, en trygghets-
symbol och en drog som 
vi inte kan hålla oss ifrån. 
Beroendet, nomofobi (no 
mobile phobia) är numera 
så utbrett och normaliserat 
att det accepteras att man 
kollar sms och Facebook 
direkt när man vaknar innan 
man säger god morgon till 
sin partner.

text: Johanna Brydolf

listan
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1
nallebjörn
Gosedjur ger barnen trygg-
het. Studier visar att mellan 
50 och 75 procent av alla 
västerländska barn har ett 
gosedjur eller en snuttefilt 
som de är särskilt bundna 
till. Det är lika vanligt bland 
flickor som bland pojkar och 
de flesta hittar sin favorit när 
de är runt sex månader. 

5
ikoner
De heliga bilderna inom den ortodoxa 
kyrkan, finns i en del ortodoxa hem där 
de skänker trygghet. Bilden, som ofta 
föreställer madonnan med jesusbarnet 
uppfattas inte enbart som en illustration 
till bibeln utan som en del av det heliga 
budskapet. 

3
indigo
Enligt färgpsykologin 
anses det blå långvågiga 
ljuset ha en lugnande 
verkan på oss. Man säger 
att färgen får våra muskler 
att slappna av och att vi 
sänker våra röster och 
börjar viska när vi vistas i 
ett blått rum. Framför allt 
är det nyansen indigo som 
symboliserar trygghet.

4
pengar

En svensk undersökning 
visar att två tredjedelar 

anser att pengar betyder 
trygghet. Ju äldre man blir, 

desto vanligare är det att 
man förknippar pengar 

med trygghet. 

6
flytväst
I Norge, Danmark och 
Finland är det lag på att 
det måste finnas flytvästar 
till alla ombord på en fri-
tidsbåt. Men inte i Sverige, 
där 30–40 personer per 
år dör i fritidsbåtsolyckor. 
Svenska livräddnings-
sällskapet bedömer att 
åtta av tio av dessa skulle 
ha överlevt om de hade 
använt flytväst. 
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FiNNs
Verklig

TryggheT?
sara heiNäMaa, dOcent i 

teOretisk filOsOfi vid HelsingfOrs 
universitet OcH fOrskare vid finlands 

akademi, menar att det är trYggHeten sOm 
gör Oss till fria människOr.

text: Markus Wilhelmson 

filosofi



T
rygghet definieras i en ordlista 
som ”känsla av välmående och 
säkerhet bland vänner eller i 
samhället”.

   Innebär då trygghet att man 
känner sig trygg och 

att man inte kan vara trygg? Följd
fråga: existerar i så fall trygghet över 
huvud taget?

– Ja, det finns trygghet, tillit och 
säkerhet och den känslan är avgö
rande för vår existens, säger Sara 
Heinämaa och utvecklar:

– Vårt vardagliga, praktiska liv ut
går ifrån vissa grundläggande former 
av säkerhet. Vi är säkra på att världen 
fortfarande kommer att existera när 
vi vaknar nästa morgon. Vi vet att so
len kommer att gå upp och att saker 
faller nedåt när vi släpper dem. Det 
är sådana enkla sanningar som gör 
våra komplexa aktiviteter och våra 
civiliserade liv möjliga, säger hon. 

   
t ryg g h e t  h a n d l a r  o c kså  o m  relationen till 
medmänniskor. När vi iakttar vår omgivning så 
litar vi på våra sinnen och kroppsfunktioner och på 
andra människor. Inte så mycket på deras ärlighet 
eller goda vilja, men på att de delar samma syn på 
omvärlden; de ser och hör samma saker som vi. 
Med den tryggheten tillåter vi oss att agera och 
interagera.

   Det pratas mycket om falsk trygghet, att vi 
människor gärna stoppar huvudet i sanden när 
problem dyker upp. Men det är inget problem, 
menar Heinämaa: 

– Som samhälle och kultur så lider vi snarare 
av en konstant känsla av falsk otrygghet. Vi är helt 
upptagna av faror och hot. Vi lever i en ständig för
väntan om katastrof, om det så må vara ekonomisk 

kollaps eller depression, kulturellt sammanbrott, 
klimatkatastrof, utplåning av ozonlagret, fågelin
fluensa eller svininfluensa … 
Men de är högst konkreta, påtagliga hot och 
inte något som vi inbillar oss. Hur ska vi på ett 

personligt plan hantera denna 
otrygghet?

– Som människor är vi lika sköra 
som vår omgivning och vår närmiljö. 
Men trots allt så har människor 
oanade och gömda styrkor. Vi kan 
se det under svåra omständigheter 
och i problemfyllda tider. Jag tror 
faktiskt att trygghet symboliserar 
vår relation till miljön; tryggheten 
kommer inte inifrån eller uti
från utan skapas i relationen 
mellan oss och omvärlden. 
Och trygghet är viktig, för 
det är den som gör oss fria och 
självständiga. 
Hämmas vår utveckling av för 

mycket trygghet?
– Vi behöver en balans mellan trygghet och 

utmaning. Båda är viktiga. Men i vilken omfattning 
vi behöver dem båda är en individuell fråga. Vad 
som är outhärdligt för en människa kan vara helt 
normalt för en annan. Det gamla filosofiska talesät
tet är gångbart: Man måste känna sig själv och sina 
egna begränsningar, menar Sara Heinämaa. 

sara heinämaa, 
docent i teoretisk 
filosofi vid helsing-
fors universitet 
och forskare vid 
finlands akademi.

”Tryggheten  
kommer 

inte  inifrån 
eller  utifrån 
utan skapas 
i  relationen 

mellan oss och 
omvärlden.”
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hur blir det sedan då?

fattigast i europa
I Norden fanns i slutet av 
1800-talet några av de 
 fattigaste länderna i Europa. 
Kring förra sekelskiftet handlade 
vardagen mest om att överleva. 
När socialförsäkringssystemet 
och de offentliga trygghets-
systemen utvecklades ökade 
tryggheten för många och 
de stora inkomstskillnaderna 
 minskade drastiskt.

trångboddheten gav värme
För ett sekel sedan handlade det 
om väldigt basala saker. Fick man 
upp temperaturen tillräckligt 
mycket i stugan? Man trängde ihop 
sig på liten yta för att inte behöva 
värma upp mer än ett rum. Trång-
boddheten fortsatte vid inflytten 
till städerna. Risken för sjukdomar 
som tuberkulos var överhängande 
och kriminaliteten var hög. Många 
drömde om att kunna flytta till ett 
bättre och tryggare område.

banker kan gå i konkurs
Vår känsla av trygghet urholkades 
efter krisen på 1990-talet då vi 
fick lära oss att det inte är själv-
klart att våra sparade pengar finns 
kvar. Banken kan gå i konkurs, 
pensionspengarna kan minska i 
värde. Oförutsägbarhet präglar 
ekonomin i dag och det krävs 
mycket mer av individen, som 
kunskap och förmåga att navigera 
bland alla val. 

att förhindra brott
Om det tidigare handlade om 
att separera bilar och människor 
ifrån varandra så handlar trygg-
het i dag om att förhindra brott: 
genomtänkt belysning, låga busk-
planteringar och lägenhets-
fönster riktade in mot 
gården. Bostadsorten 
i sig spelar också stor 
roll då vissa områden 
föreställs vara otrygga 
och farliga.

vi söker självständighet
Snittlängden på en anställning 
i Danmark är fyra år. Visserligen 
finns många jobb där tryggheten 
hotas av automatisering eller 

outsourcing och man klänger 
sig fast vid sin anställning till 
nästan vilket pris som helst, 
men utvecklingen går emot 
att vi själva väljer att gå vidare 
för att få bättre lön eller för att 
jobba med något roligare.

det blir billigare sedan
En stor del av vår inkomst går 
till boendet, men många andra 
saker blir faktiskt bara billigare. 
Gratis underhållning i datorer och 
mobiltelefoner, fri undervisning 
på internet. Fler kommer att vilja 
bo i städer för att få tillgång till 
alla immateriella saker, som ett 
rikt kulturliv. Men frågan är om 
vi kommer att vara beredda att 
betala mer och mer pengar för 
våra bostäder? Troligen inte.

sjukdom var förödande
Att bli sjuk eller gravid och 
förlora sin arbetsförmåga 
kunde vara förödande för 
tryggheten i bondesamhäl-
let i början av 1900-talet. I 
takt med att industrierna fick 
fart blev fackförenings-
rörelsen och sjukkassorna 
viktiga garanter för en 
ökad trygghet i synen på 
arbetet.

då Nu snart

relationer

arbete

ekonomi

boende

vi blir särbos
Historiskt säkrade kvinnan sin 
försörjning genom att gifta sig med 
en man och i utbyte levererade 
kvinnan mat och barnpassning. 
När de tjänsterna kan outsourcas 
baseras relationer i dag på kärlek 
snarare än trygghet. Flexibiliteten 
i vår syn på relationer kommer att 
öka. Till exempel ser vi fler par som 
väljer att bli särbos.

vi var beroende av familjen
Innan urbaniseringen tog 
fart och människor bodde på 
landsbygden var vi ömsesidigt 
beroende av släktingar och familj 
som trygghetsnät. Blev vi sjuka 
var vi tvungna att få hjälp av de 
närmaste. I takt med välfärds-
samhällets uppbyggnad har re-
lationernas avgörande betydelse 
för tryggheten minskat.

större krav på anställda
Anställningstryggheten har 
urholkats och det ökar vår 
oro. I dag ska du vara flexibel, 
kompetent och entreprenör och 
kunna sälja dig själv. Sådant som 
klass, kön, språk och hudfärg har 
också stor betydelse. Invandrare 
från exempelvis Afrika och Asien 
hamnar högst upp i arbetslös-
hetsstatistiken och har oftast 
lågkvalificerade yrken.

kvinnor är otrygga
I relationen mellan man och kvinna 
upplever kvinnor i dag, enligt sta-
tistiken, mer otrygghet. Forskare 
har visat hur kvinnors rörelsemöns-
ter i det offentliga rummet styrs av 
rädsla och otrygghet. Jag tror att 
vår upplevda otrygghet bottnar i 
en otydlighet varifrån hoten kom-
mer. Tillvaron känns oförutsägbar 
och då ökar vårt kontrollbehov. 

panelen

tid är lyx
Den största 
lyxen nu är att 
köpa sig tid. Den 
ekonomiska krisen gör sig på-
mind, men vi kan fortfarande välja 
bort en massa saker utan att göra 
avkall på vår trygghet. I framtiden 
kommer vi att göra oss mindre 
beroende av materiella saker när 
vi kommer underfund med att en 
större bil inte gör oss lyckligare.

klaus Æ mogensen, 
senior futurist vid 
 Institutet för framtids-
forskning i Köpenhamn.

helena hörnfeldt, 
fil. dr i etnologi på 
Institutionen för 
etnologi, religionshis-
toria och genusveten-
skap på Stockholms 
universitet.

liselotte eriksson, 
postdoktor i ekono-
misk historia på Umeå 
Centrum för genus-
studier i Sverige.
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If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag  
med 3,6 miljoner kunder i Norden, Baltikum och 
 Ryssland. If har cirka 6 200 anställda och erbjuder hela 
bredden av skadeförsäkringslösningar och tjänster, för 
allt från privatpersoner till globala industriföretag.

2012 var ännu ett framgångsrikt år för If. 
Bolaget överträffar sina resultatmål för nionde året i rad. 
Det försäkringstekniska resultatet blev 4 877 MSEK. 
 Totalkostnadsprocenten var 89,3 %, bättre än det 
lång siktiga målet. Kostnadseffektiviteten fortsatte att 
 förbättras. Antalet sålda försäkringar steg.

Framgångarna är en följd av en systematisk och lång
siktig satsning med starkt kundfokus, selektiv tillväxt
strategi och kostnadseffektivitet som huvudelement.

Ifs affärsverksamhet bedrivs i affärsområdena Privat, 
Företag, Industri samt Baltikum.

If 2012 
   33



Ifs årsrapport 2012

Affärsidé, strategi och finansiella mål
Ifs vision är att vara Nordens och Baltikums ledande försäkringsbolag med de mest 
nöjda kunderna, den främsta försäkringsexpertisen och den bästa lönsamheten.

 34  

Affärsidé
If erbjuder försäkringslösningar som ger kunderna trygghet 
och stabilitet i företagande, boende och vardag.

Strategiska mål
Ifs mål är att etablera en långsiktigt bättre lönsamhet och kund
nöjdhet än konkurrenterna samt ha en hög kreditvärdighet.

Strategisk inriktning
Kundvärde
If ska överträffa kundernas förväntningar genom överlägsna 
försäkringslösningar, snabb och korrekt skadehantering och 
sympatiskt bemötande. 

Fokuserad försäkringsexpertis 
If ska målmedvetet stärka organisationens kompetens att ut
veckla, prissätta och distribuera försäkringsprodukter samt att 
förebygga och hantera skador.

Nordisk affärsplattform
If ska skapa konkurrensfördelar genom stordriftsfördelar 
och kunskapsöverföring i en integrerad nordisk och baltisk 
 organisation.

Investeringsstrategi med balanserad risk
If eftersträvar balans mellan risker i försäkrings och investe
ringsportföljen. If har som investeringsstrategi att balansera 
försäkringsrörelsens åtaganden med placeringstillgångar av
seende valuta och löptid. Överskjutande kapital investeras i 
syfte att öka den totala avkastningen.

Kärnvärden
Enkla att nå och förstå
Det är lätt att komma i kontakt med If, och medarbetare, 
 produkter och tjänster är enkla att förstå.

Engagerade
If tar initiativ och bryr sig om mig.

Pålitliga
If håller vad de lovar och hjälper mig när det behövs.

Nyskapande
If driver utvecklingen framåt och skapar ständigt nya försäk
ringsprodukter och tjänster.

Försäkringstekniskt resultat

2012

2011

0 MSEK8 0002 000 4 000 6 000

Resultat före skatt

2012

2011

0 MSEK8 0002 000 4 000 6 000

Totalkostnadsprocent

2012

2011

0 %10040 60 80

92,0 %

20

Anställda 2012

0 2 000500 1 000 1 500

Sverige

Danmark

Estland

Finland

Lettland

Litauen

Övriga

Norge

5 572

89,3 %

4 129

7 456

46

1 820

1 482

139

151

1 730

285

551

Totalt antal anställda:  6 204

4 877
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Marknad och konkurrenter 
Norden är den sjunde största skadeförsäkringsmarknaden i Europa, med ett uppskattat 
premievärde om cirka 200 miljarder SEK. Europa har ett totalt premievärde på närmare  
4 000 miljarder SEK. If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag.
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Norden 2012
If är ett renodlat skadeförsäkringsbolag med en integrerad 
nordisk organisation och verksamhet. Totalt motsvarar Ifs 
marknadsandel en femtedel av den nordiska marknaden. I 
Sverige, Norge och Finland tillhör If de ledande sakförsäk
ringsbolagen med en marknadsandel på 19, 25 och 24 procent 
i respektive land. På den danska marknaden, som är mer frag
menterad, är If det femte största bolaget med en marknadsan
del på 6 procent. If äger även drygt 20 procent av det danska 
försäkringsbolaget Topdanmark.

Den nordiska försäkringsmarknaden är i hög grad konsoli
derad. De fyra största bolagen har drygt hälften av marknaden 
och är etablerade i mer än ett nordiskt land. Konkurrensen på 
den nordiska försäkringsmarknaden har varit fortsatt intensiv 
de senaste åren. Exempelvis har flera aktörer visat hög aktivi
tetsnivå för att stärka distributionskraften via allianspartners 
och internet, samtidigt som banker investerat i att expandera 
sitt produktutbud med skadeförsäkringsprodukter, i vissa fall 
även etablerat sig som försäkringsgivare.

De senaste åren har varit utmanade för försäkringsbran
schen givet den ekonomiska krisen, och 2012 var inte något 
undantag. Det låga ränteläget har fått branschen att anpassa sig 
till en ny miljö med lägre avkastning på investeringsportföljen 
där resultatet i större utsträckning måste komma från försäk
ringsrörelsen. Detta har lett till ett ökat fokus på underwriting 
för att säkerställa lönsamheten i branschen. Det kommande 
året förväntas präglas av fortsatt låga räntor och osäkerhet om 
den ekonomiska utvecklingen vad gäller Europas skuld och 
bankkris.

Baltikum 2012
På den estniska skadeförsäkringsmarknaden är If det största 
skadeförsäkringsbolaget med en marknadsandel på 28 procent. 
I Lettland är If den fjärde största aktören (12 procents mark
nadsandel) och på den litauiska marknaden är If nummer sex 
(8 procents marknadsandel). 

Danmark 2011

Baltikum Q3 2012

Tryg 20 %

Alm Brand 10 %

Övriga 34 %

Finland 2011

If 24 %Tapiola 18 %

Fennia 10 %

Lähivakuutus 9 % Pohjola 28 %

RSA 22 %

Ergo 13 %

Övriga 29 %

Länsförsäkringar 29 %

Trygg-Hansa 16 %

Folksam 15 %

Övriga 21 %

Norge Q3 2012

Gjensidige 26 %

Gjensidige 8 %

Tryg 16 %

Sparebank1 10 %

Övriga 23 %

If 25 %

If 6 %

TopDanmark 18 %

Codan 12 %

BTA 13 %

If 15 %

0,00,20,40,60,81,0

0,00,20,40,60,81,0

0,00,20,40,60,81,0

0,00,20,40,60,81,0

0,00,20,40,60,81,0

If 19 %

Marknadsandelar

Övriga 11 %

Sverige Q3 2012
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Hur gick 2012?
– Privat gjorde ett utmärkt resultat för 2012. De första 
elva månaderna på året var mycket bra, men så kom en 
snöig decembermånad med många försäkringsskador. Vi 
gjorde flera spännande affärer under året. En är förvärvet 
av danska försäkringskoncernen Trygs verksamhet i Fin
land. En annan är distributionssamarbetet med Nordea 

som innebär att Nordea kommer att 
sälja Ifs produkter i flera Ifländer. 
Vi inledde och förlängde också ett 
antal partnerskap, som med Coop 
i Norge och Volkswagen i Sverige. 
Arbetet med att öka kundnöjdhe
ten fortsatte och tydliga positiva 
resultat kunde avläsas, exempelvis 
bland kunder som haft en försäk
ringsskada.

Vad hände på marknaden?
– Det låga ränteläget och den därmed svaga kapitalav
kastningen gör att hela branscher fokuserar på lönsam
heten i försäkringsverksamheten. Samtidigt pågår en 
viss konsolidering. Ett exempel är samgåendet mellan 
Lähi och Tapiola i Finland. Vår egen affär med Tryg ett 
annat. Kundernas användning av försäkringsbolagens 
internettjänster fortsätter att öka.

Vilka är fokusområdena för det kommande året?
– Vi ska stärka konkurrenskraften ytterligare genom sats
ningar på nyckelområden som kompetensutveckling, 
affärsinitiativ och underwriting. Internet är fortsatt högt 
prioriterat samtidigt som vi fullföljer programarbetet 
kring att öka kundernas nöjdhet.

Privat
If är det ledande försäkringsbolaget för privatpersoner i 
Norden.  Affärsområde Privat har över tre miljoner kunder 
i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Det försäkrings-
tekniskt resultatet blev 3 037 MSEK för 2012. Total-
kostnadsprocenten var 88,1 procent.

Brutto premie inkomst per land: Privat Brutto premie inkomst per land: Företag

Morten Thorsrud, 
affärsområde 
Privat.

Sverige 37 %

Finland 19 %

Danmark 8 %

Hur gick 2012?
– Ifs konkurrenskraft har ökat ytterligare på företags
marknaden under året. Tillväxten har varit bra och lön
samheten stark. Vår strategi, som bygger på kundnöjd
het, kostnadseffektivitet och professionalitet i riskurval 
och prissättning, har genomförts med stor kraft.

Vad hände på marknaden?
– Lönsamheten på företagsförsäk
ringsmarknaden har förbättrats 
under 2012, framför allt som en 
följd av att branschen anpassat sig 
till det låga ränteläget. Priserna har 
ökat och det finns ett starkt fokus på 
kostnadseffektivitet.

Vilka är fokusområdena för det 
kommande året?

– Vi bedömer att företagsförsäkringsmarknaden kommer 
att ha en försiktigt positiv trend under de kommande 
åren och Ifs mål är att växa kontrollerat och lönsamt 
under den perioden. Vårt fokus på effektivitet fortsätter 
liksom våra investeringar i strategiska ITprojekt. Det 
sistnämnda är en grundbult för Ifs ambition att erbjuda 
kunderna marknadsledande, moderna och flexibla pro
dukter, och också för arbetet med att ytterligare ström
linjeforma våra interna processer.

Företag
Affärsområde Företags målgrupp är företag med upp till 500  
anställda. Affärsområdet är nordisk marknadsledare och 
har över 300 000 företagskunder. Det försäkrings tekniskt 
resultatet blev 1 461 MSEK 2012. Totalkostnadsprocenten 
var 89,0 procent.

Ivar Martinsen, 
affärsområde 
Företag.

Sverige 19 %

Norge 47 %

Finland 25 %

Danmark 9 %

Norge 36 %

Ifs affärsområden
Ifs affärsverksamhet är indelad i kundsegment inom affärs-
områdena Privat, Företag och Industri. Baltikum, med speciella 
marknadsförutsättningar, är ett separat affärsområde.
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Brutto premie inkomst per land: Baltikum Brutto premie inkomst per land: Industri

Hur gick 2012?
– Ifs framgångar på marknaden fortsatte under 2012. 
Fler kunder valde If än som lämnade oss. Lönsamhets
mässigt var storskadorna emellertid mycket fler än ett 
normalår, inte minst på egendomssidan. Frekvensska
dorna låg kvar på en hög nivå inom områden som hälsa 
och reseförsäkring.

Vad händer på marknaden?
– Skadeförsäkringsmarknaden var 
stabil under 2012, med få nya ak
törer och huvudsakligen oföränd
rad inriktning från konkurrenterna. 
Med undantag av employee bene
fitsområdet så har aktivitetsnivån på 
marknaden varit måttlig med tydligt 
färre offerter än vanligt. Internatio
nella väderrelaterade naturkatastro

fer ligger kvar på en hög nivå. Exempelvis är orkanen 
Sandy som drabbade USA under hösten 2012 en av de 
dyraste skadorna någonsin för branschen.

Vad fokuserar ni på 2013?
– Vårt ständiga mål är att hela tiden förbättra vårt er
bjudande till kunder och partners. Vi har fortsatt fokus 
på att ha hög kvalitet i de interna processerna och att 
öka vår effektivitet, ytterst för att förbättra kostnadspro
centen ytterligare. Vi kommer att genomföra selektiva 
premieökningar och förändringar i försäkringsvillkoren 
där det krävs för att säkerställa en sund lönsamhet i hela 
portföljen.

Industri
Affärsområde Industri är störst i Norden inom industriför-
säkring och en av de största förmedlarna av industriförsäk-
ring i Europa. Kunderna är i första hand nordiska företag 
med en försäljning på över 500 MSEK och med fler än 500 
anställda. Det försäkrings tekniskt resultatet blev 240 MSEK 
och totalkostnadsprocenten 95,8 procent.

Niclas Ward, 
affärsområde 
Industri.

Sverige 43 %

Norge 25 %

Finland 19 %

Danmark 13 %

Hur var 2012?
– If fortsätter att ha en sund lönsamhet i de baltiska län
derna. Tillväxten var starkast i Lettland, inte minst drivet 
av framgångar på motorförsäkringssidan. Vi fortsätter 
att investera ambitiöst på ITsidan med siktet inställt på 
att ytterligare effektivisera den interna driften och på att 
öka försäljningen på internet ännu mer.

Vad händer på marknaden?
– Den ekonomiska utvecklingen var 
stark i de baltiska länderna under 
2012 med en rejäl ökning av BNP. 
Det har påverkat försäkringsbran
schen positivt, premieintäkterna 
har ökat och lönsamheten förbätt
rats. Det senare är också följden av 
en mild vinter med färre skador än 
ett normalår. Lönsamheten varierar 

stort mellan försäkringsbolagen i regionen. Många visar 
svaga siffror. If är tvärtom ett av de ledande bolagen sett 
till lönsamhet på den baltiska marknaden.

Vad är fokus under 2013?
– If förväntar sig att marknaden ska växa i ungefär samma 
takt som under 2012 och att lönsamheten i branschen 
ökar något. Det nya samarbetet med Nordea som inne
bär att Nordea säljer Ifs produkter i sina bankkontor 
och via internetbanken kommer tillsammans med våra 
andra partnersamarbeten att öka Ifs distributionskraft i 
de baltiska länderna. Försäljningen via internet väntas 
fortsätta att öka.

Baltikum
Affärsområde Baltikum omfattar Estland, Lettland och 
 Litauen. Antalet kunder är drygt 300 000, både privat-
personer och företag. Det försäkrings tekniskt resultatet 
blev 145 MSEK och totalkostnadsprocenten 87,1 procent. 

Timo Vuorinen, 
affärsområde 
Baltikum.

Estland 55 %

Litauen 23 %

Lettland 22 %
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Fem år i sammandrag

Resultatsammandrag

   Premieintäkter, f e r 37 973 36 966 37 170 38 701 36 635  

   Försäkringsersättningar, f e r -27 386 -27 614 -28 093 -28 856 -27 269  

   Driftskostnader i försäkringsrörelsen, f e r -6 508 -6 380 -6 402 -6 801 -6 372  

   Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 772 1 124 1 606 2 139 2 242  

   Övriga tekniska intäkter 286 277 235 240 249  

   Övriga driftskostnader -260 -244 -232 -239 -212  

   Tekniskt resultat 4 877 4 129 4 284 5 184 5 273  

       

   Kapitalförvaltningens resultat och övriga poster 2 579 1 443 2 516 1 717 64  

   Resultat före skatt 7 456 5 572 6 800 6 901 5 337  

       

   Skatt -1 609 -1 386 -1 815 -1 700 -1 451  

   Årets resultat 5 847 4 186 4 985 5 201 3 886  

 

MSEK 2012 2011 2010 2009 2008 
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Balansräkning per 31 december

    Tillgångar       

    Immateriella tillgångar 1 289 1 257 1 259 1 358 1 335  

    Placeringstillgångar 100 586 100 449 102 078 106 832 98 036  

    Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 4 951 4 709 4 575 4 892 4 686  

    Uppskjuten skattefordran 263 453 392 666 1 497  

    Fordringar 10 664 10 166 9 367 9 869 9 750  

    Andra tillgångar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 379 5 155 4 818 4 912 4 935  

    Summa tillgångar 123 132 122 189 122 489 128 529 120 239  

       

    Eget kapital, avsättningar och skulder       

    Eget kapital 24 062 21 563 22 818 22 542 17 140  

    Efterställda skulder 2 776 2 881 3 714 4 240 4 489  

    Uppskjuten skatteskuld 3 337 3 461 4 103 4 054 4 011  

    Försäkringstekniska avsättningar 84 569 85 085 83 733 87 993 85 749  

    Skulder 5 544 6 424 5 264 6 663 6 109  

    Avsättningar, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 844 2 775 2 857 3 037 2 741  

    Summa eget kapital, avsättningar och skulder 123 132 122 189 122 489 128 529 120 239  

       

    Konsolideringskapital 29 912 27 452 30 243 30 171 24 143  

       

    Nyckeltal skadeförsäkring       

    Skadeprocent 72,1 % 74,7 % 75,6 % 74,6 % 74,4 %  

    Driftskostnadsprocent 17,1 % 17,3 % 17,2 % 17,6 % 17,4 %  

    Totalkostnadsprocent 89,3 % 92,0 % 92,8 % 92,1 % 91,8 %  

    Omkostnadsprocent 23,3 % 23,5 % 23,7 % 24,1 % 23,7 %  

       

    Nyckeltal kapitalförvaltning       

    Totalavkastningsprocent 6,1 % 1,8 % 7,4 % 12,4 % -3,1 %  

       

    Övriga nyckeltal       

    Kapitalbas 26 614 24 043 26 504 24 886 21 890  

    Solvenskrav 7 369 7 493 6 592 6 504 6 199  

    Konsolideringsgrad 77,4 % 72,4 % 79,5 % 77,3 % 65,7 %  

 

MSEK 2012 2011 2010 2009 2008 

1)

Utgivare: Försäkringsbolaget If. Produktion: Spoon. Tryck: Trydells tryckeri, Laholm. Tryckt på miljövänlig papper.

1) Beräkningar är gjorda enligt de principer som används internt inom If för utvärdering av kapitalförvaltningen.
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