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Inför Löfs bolagsstämma 
(textversion) 
Jesper Andersson, vd för Löf, och Helena Olsson, kommunikationschef på Löf står och 
samtalar. 

Helena:  Hej! Den 26:e maj har Löf bolagsstämma. 

På grund av pandemin ser det lite annorlunda ut. Vi kan inte träffas. Vi 
har skickat ut möteshandlingar till representanter för bolagsstämman, 
men vi vill också skicka en hälsning. Till er som är representanter men 
också till er andra som är intresserade av Löf som bolag. 

Vi som står här är Jesper Andersson som är vd på Löf och jag heter 
Helena Olsson, och är kommunikationschef på Löf. Jag tänkte börja 
med.. Jesper du är ganska ny som vd på Löf. Vem är du? 

Jesper:  Jag började första december så jag är rätt ny. Jag hade sett fram emot 
att träffa allihop på stämman, men det går inte att göra just nu som 
läget är. 

Jag heter Jesper Andersson, som sagt var. Jag är småbarnspappa, bor 
söder om Stockholm, är 43 år. Jag kommer från Folksamgruppen där 
jag varit i ungefär 20 år, bland annat som vd för ett av dotterbolagen 
och senast som CFO. 

Helena: Du känner ju till Löf lite också. Du har suttit i styrelsen tidigare. 

Jesper: Ja, det stämmer. Jag har fem års erfarenhet av styrelsearbete i Löf och 
känner bolaget ganska väl sedan den tiden. 

Helena: 2020 har varit ett speciellt år, som präglats av pandemin. Hur har Löf 
lyckats med omställningen? 

Jesper: Vi har följt rekommendationerna, vilket för vår del inneburit att vi har 
jobbat hemifrån. Vi har ungefär 90 procent av våra medarbetare 
hemma, och det har flytit på bra. 

 Inledningsvis var det en del teknikproblem och omställningsproblem, 
men de kom vi ganska snabbt tillrätta med och sedan dess har det flytit 
på bra. Vi har bra produktion i vår skadeorganisation. Vi har bra 
framdrift i våra projekt. När jag tittar in och ser på 2020 så är det en 
faktor som varit helt avgörande för det, och det är våra fantastiska 
medarbetare. De har gjort den här omställningen på ett fantastiskt sätt. 

Helena: Är det något annat som du känner att du är speciellt stolt över när det 
gäller 2020? 

Jesper:  Ja, under 2020 finns det några saker man vill lyfta upp ändå. Dels har vi 
fortsatt utveckla vårt skaderegleringssystem, vilket innebär att vi har fler 
skadetyper i det nya systemet än vad vi hade för ett år sen. Sen har vi 
gjort en hel del nya bedömningar inom det aktuariella vilket har stärkt 
vår kapitalsituation väsentligt, vilket ökat vårt handlingsutrymme framåt. 
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Helena:  Om man tittar framåt då, 2021 hur har det börjat?  Och vad ser du 
framåt, framöver för Löf? 

Jesper: Ja, vi har ju fortsatt där 2020 har slutat. Vi jobbar hemifrån, och vi har 
en bra produktion i vår verksamhet och vi har en bra framdrift i våra 
projekt. Vi gör några saker lite mer under 2021. Vi fortsätter med 
digitaliseringen i det nya skaderegleringssystemet. Vi hoppas att när vi 
träffas om ett år kommit ännu längre i det projektet. 

 Vi har gjort en ansökan till Finansinspektionen om att få använda egna 
riskparametrar. Lyckas vi med det och får den godkänd, så kommer det 
ytterligare stärka vår kapitalsituation. 

 Och sen hoppas jag, när pandemin är över, att vi får återgå till normalt 
arbete när det gäller vårt skadeförebyggande. Vi har gjort mycket där 
det senaste året, det vi kan göra. Men såklart har det varit lidande under 
den tid som varit. När pandemin är över hoppas jag att vi kan återuppta 
det arbetet i full styrka igen. 

Helena: Jag tänker att vi avrundar där. Vi hoppas ju att vi kommer att få ses i 
andra sammanhang längre fram. Vi har ägarråd och kommande 
bolagsstämmor som kanske kommer vara i en annan form, 
förhoppningsvis. 

 Vi säger tack och hej! Tack! 

 

 

 


