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Folksamgruppens vision:

Våra kunder ska känna
sig trygga i en hållbar
värld

Vi finns till för kunderna

Vi tar ansvar

Att ge trygghet i livets alla skeenden är vårt jobb. Hos oss
kan kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina
ägodelar samt spara till pensionen. Nästan varannan person i Sverige är försäkrad i Folksamgruppen och över tre
miljoner människor sparar långsiktigt till sin pension hos
oss. Det gör Folksamgruppen till en ledande aktör inom
försäkring och pensionssparande i Sverige.

Vår verksamhet, ömsesidighet och storlek medför ett ansvar. Som stor aktör och investerare har vi möjlighet att
påverka, vara långsiktiga och bidra till en hållbar utveckling. Därför gör vi affärer som ökar tryggheten för kunderna samtidigt som vi värnar om människa och miljö. Vår
målsättning är att vara ledande när det gäller hållbarhet.
Vårt klimatmål är att ha nettonollutsläpp av växthusgaser
i den egna verksamheten till 2030 och i placeringsportföljerna till 2050. Folksamgruppen var först bland de svenska
pensions- och försäkringsbolagen att anta målet om nettonollutsläpp i placeringsportföljerna.

Folksam, som är en betydande del av Folksamgruppen,
ägs av kunderna. Istället för att dela ut vinsten till aktieägare går den tillbaka till våra ägare, kunderna, i form av
återbäring, premiesänkningar eller bättre service, tjänster
och erbjudanden.

Tillsammans med våra
samarbetspartner
Många av våra kunder kommer till oss via samarbeten
med fackliga organisationer och andra partner. Genom
vårt täta samarbete kan vi erbjuda attraktiva erbjudanden
till förmånliga priser – tillsammans bidrar vi till att våra
kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Vi är ekonomiskt starka
Vår ekonomiska styrka ger oss goda förutsättningar att
utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden för våra kunder.
Vi är en av Sveriges största investerare och det är. För
oss betyder det att de ska ge god och konkurrenskraftig
avkastning samtidigt som vi bidrar till ett mer hållbart
samhälle.

Innehåll

Sid

Året i korthet...................................................................... 4
Det här är Folksamgruppen........................................ 6
Finansiell utveckling 2019....................................... 10
Kunden i fokus................................................................ 16
Förvaltningsberättelse.............................................. 20
Hållbarhetsrapport..................................................... 30
Bolagsstyrningsrapport...............................................33
Finansiella rapporter................................................... 47
Noter.................................................................................. 59
Årsredovisningens undertecknande............... 159
Revisionsberättelse................................................. 160
Definitioner och begrepp....................................... 165
Bolagsbenämningar................................................ 167

3

Året i korthet
Ny vd och koncernchef

Nettonollutsläpp

Ylva Wessén efterträder Jens Henriksson som ny vd
och koncernchef för Folksamgruppen.

Folksamgruppen är en av sex initiativtagare till
UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance som
under FN:s klimatmöte i september presenterar
sitt mål att till senast 2050 ha nettonollutsläpp av
växthusgaser i placeringsportföljerna.

Northvolt
Folksamgruppen investerar 200 miljoner i batteriutvecklaren Northholt för byggandet av Europas första
storskaliga fabrik för tillverkning av hållbara batterier.

Höjd återbäringsränta
Folksam Liv höjer återbäringsräntan för traditionell
tjänstepensionsförsäkring från fyra procent till fem
procent den 1 oktober. Återbäringsräntan på övrig
livförsäkring behålls oförändrad på fem procent.

HBTQ-certifiering
KPA Pension blir under året finansbranschens första
HBTQ-certifierade bolag.

2,8 miljarder kronor
för att minska matsvinn
Folksamgruppen investerar i en obligation utgiven av
Världsbanken som är riktad mot FN:s hållbarhetsmål
nr 12 om ansvarsfull produktion och konsumtion.
Obligationen är exklusivt utgiven för Folksamgruppen.

Fackförbundet ST
väljer Folksam
Försäkringsskyddet omfattar sakförsäkringar
och obligatorisk inkomstförsäkring för
förbundets 95 000 medlemmar.

Alfrida
“Hur säker är bilen”
firar 35 år
För att våra kunder ska kunna göra ett tryggt och
säkert val när de köper bil har vi i 35 år undersökt
olika bilmodellerna krocksäkerhet och presenterar
resultaten i rapporten ”Hur säker är bilen”.

Stormen Alfrida drar in över landet i början av året
och i juni är det en hagelstorm i Lidköping.
Händelserna belastar skadekostnaderna
med 91 miljoner kronor.

Heimstaden
Folksam och KPA Pension investerar fyra miljarder
kronor i aktier utgivna av bostadsutvecklingsbolaget
Heimstaden Bostad AB.
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Stärkt hållbarhetsnivå
i aktieportföljen
Från slutet av mars till mitten av april mer än
halverar Folksamgruppen antalet innehav
i utländska aktier till ett värde på 80 miljarder
kronor. Aktieplaceringarnas koldioxidavtryck
mät i viktat medeltal minskar med cirka 30 procent..

Sam
Vi lanserar vår digitala assistent Sam som är
utvecklad i AI-teknik. Sam reglerar skadeärenden
för mobiltelefoner på folksam.se

IF Metall väljer Folksam
...för medlemmarnas inkomstförsäkring. Den ingår
i medlemskapet för förbundets 250 000
yrkesaktiva medlemmar.

Trygg Hansa-huset
KPA Pension förvärvar fastigheten Brädstapeln 16
för 4,3 miljarder kronor. Det är den tredje största
fastighetsaffären som hittills gjorts i Sverige.

Nordisk infrastruktur
Folksamgruppen satsar 1,5 miljarder kronor
i infrastrukturfonden Infranode II. Målet är att
ge god avkastning och att bidra till omställningen
till ett mer hållbart samhälle.

I topp som ansvarsfulla
investerare
Folksam och KPA Pension toppar livförsäkrings
förmedlare Max Matthiessens granskning av hur
pensionsbolagen arbetar med hållbara och
ansvarsfulla investeringar inom traditionell
försäkring och fondförsäkring.

Hållbara varumärken
KPA Pension toppar för åttonde året i rad listan
över pensionsbranschens mest hållbara varumärken
enligt Europas och Sveriges största studie om
hållbara varumärken, Sustainable Brand Index.
Folksam är det näst mest hållbara varumärket
inom kategorin försäkring.

Volvo Cars
Folksam och KPA Pension återinvesterar två miljarder
kronor i preferensaktier i Volvo Car AB i samband med
att befintliga preferensaktier löses in.

Högst snittavkastning
Folksam LO Pension och KPA Pensionsförsäkring
har högst respektive näst högst snittavkastning
i branschen inom fondförsäkring, vid jämförelse
över fem respektive tio år.
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Det här är
Folksamgruppen
Att ge trygghet i livets alla skeenden är vårt jobb. Hos oss kan
kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina ägodelar samt
spara till pensionen. Nästan varannan person i Sverige är försäkrad i Folksamgruppen och över tre miljoner människor sparar
långsiktigt till sin pension hos oss. Det gör Folksamgruppen till en
ledande aktör inom försäkring och pensionssparande i Sverige.
Folksam, som är en betydande del av Folksamgruppen, ägs av
kunderna. Istället för att dela ut vinsten till aktieägare går den
tillbaka till våra ägare, kunderna, i form av återbäring, premiesänkningar eller service, tjänster och erbjudanden.
Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår vision att våra kunder ska
känna sig trygga i en hållbar värld. Vi är övertygade om att ett
hållbarhetsarbete integrerat i våra erbjudanden och verksamhet
förbättrar förutsättningarna för långsiktig framgång.
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Företag och organisation
som kompletterar varandra
Folksamgruppen omfattar moderföretagen Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) och Folksam ömsesidig
livförsäkring (Folksam Liv) med dotterföretag.

Folksamgruppen är idag Sveriges största aktör inom
livförsäkring och den tredje största inom sakförsäkring.

Folksam Sak
51%

Saco Folksam Försäkring

Tre Kronor

Folksam Liv
Folksam Fondförsäkring

KPA Pension

Folksam Sak är moderföretag i en koncern som förutom
moderföretaget omfattar försäkringsverksamhet i det
helägda dotterföretaget Tre Kronor Försäkring AB* (Tre
Kronor), och 51 procent i Saco Folksam Försäkrings AB
(Saco Folksam Försäkring).
* Tillhandahåller försäkringar som säljs under annat varumärke.

60%

Folksam LO Pension

51%

Folksam Liv är moderföretag i en koncern som förutom
moderföretaget omfattar det helägda dotterföretaget
Folksam Fondförsäkringsaktiebolag*, det till 60 procent
ägda bolaget KPA AB med dotterföretag, vilka bedriver
verksamhet under varumärket KPA Pension samt Folksam
LO Fondförsäkringsaktiebolag, som bedriver verksamhet
under varumärket Folksam LO Pension, som ägs till 51
procent.
KPA Pension omfattar dotterföretagen KPA AB, KPA Livförsäkring AB, KPA Pensionsförsäkring AB och KPA Pensionsservice AB.
* Folksam Fondförsäkring utvärderas för eventuell införlivning med
Folksam Liv.

Strategiska varumärken
I Folksamgruppen ingår huvudvarumärket Folksam och
de två kompletterande varumärkena KPA Pension och
Folksam LO Pension.

Folksam Sak erbjuder ett
fullsortiment av skadeförsäkringar till svenska hushåll och
privatpersoner med bil- och
boendeförsäkring som bas.
Folksam Liv erbjuder tjänstepensioner och långsiktigt sparande direkt till privatpersoner,
eller via samarbeten samt
grupplivförsäkringar och andra
typer av riskförsäkringar.

KPA Pension är pensionsbolaget
i kommunsektorn och förvaltar
tjänstepensioner för anställda
i kommun, regioner samt
kommunala och kooperativa
företag.

Folksam LO Pension erbjuder
fondförsäkring för kollektivavtalad tjänstepension i
huvudsak till anställda inom
SAF-LO-området. Bolaget
samägs av Folksam och LO.
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Strategi, vision och
övergripande mål
Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda
kunder. För att lyckas med det behöver vi vara lönsamma,
finansiellt stabila och vara ledande när det gäller hållbarhet.
Därtill behöver vi vara en attraktiv arbetsplats som arbetar
modernt och effektivt, med våra värderingar som rättesnöre. Vi ska vara den självklara försäkringspartnern som
skapar ömsesidigt mervärde genom samarbeten och för
att värna våra kunders trygghet krävs ordning och reda
i vår verksamhet.

Vår vision

Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.
Vårt jobb är att skapa trygghet för våra kunder i livets alla
skeden. Hos oss kan kunden försäkra sig själv, sina nära
och kära, sina ägodelar samt spara till pensionen. På så
sätt skapar vi samtidigt trygghet i samhället i stort. Vi engagerar oss i det våra kunder bryr sig om och främjar därför
en hållbar utveckling.

Affärsidé

Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar,
pension och långsiktigt sparande för de många.

Våra värderingar

Personliga, engagerade och ansvarstagande.
Allt vi gör ska genomsyras av våra värderingar. Vi ska vara:
• Personliga genom att visa omtanke, föra dialog och utgå
från kunden.
• Engagerade genom att vara aktiva och ta initiativ för
kundens bästa samt se möjligheter och vara lösningsinriktade.
• Ansvarstagande genom att vara pålitliga, kunniga och
långsiktiga.

Vårt övergripande mål

Att ha försäkrings- och pensionssparandebranschens
mest nöjda kunder.

Strategiska huvudområden

Vi når våra mål genom att utveckla fyra strategiska
huvudområden:
Långsiktiga och hållbara
Vi ska vara lönsamma, finansiellt stabila och ledande när det
gäller hållbarhet.
Starka tillsammans
Vi ska vara den självklara försäkringspartnern och skapa
ett ömsesidigt mervärde genom samarbeten.
Attraktiv arbetsplats
Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där vi arbetar modernt
och effektivt.
Ordning och reda
Vi ska ha en verksamhet och organisation som kännetecknas
av ordning och reda.

Målstruktur
För att mäta vårt övergripande mål om att ha branschens
mest nöjda kunder utgår vi från två delmål: ”Nöjda kunder”
och ”Driftskostnader”.
För att mäta andelen nöjda kunder använder vi vår återkommande kundundersökning Folksams kundindex, FKI.
Den ger oss kundinsikter, identifierar våra styrkor och
svagheter samt visar hur vi uppfyller våra kundmål.
Varje kvartal tolkar och analyserar vi vårt läge och
tar fram förbättringsområden. Årets kundundersökning
visar att 75 procent av kunderna är nöjda med oss.
Det tangerar uppsatt mål för 2019.
Driftskostnadsmålet anges exklusive provisioner och
engångseffekter.
Vi bryter ner vårt övergripande mål och affärsmål i mätetal
fördelade mellan våra strategiska fokusområden: Långsiktiga och hållbara, Starka tillsammans, Attraktiv arbetsplats och Ordning och reda. Utifrån detta sätter respektive
affärsområde, enhet och dotterföretag upp mål som bryts
ner hela vägen till mål för varje medarbetare.
Måluppfyllelse 2019

Resultat 2019

Mål 2019

Folksams kundindex (FKI) %

75

75

Driftskostnader1) (mdkr)

5,5

5,6

1)

Exklusive provisioner och engångseffekter
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Finansiell
utveckling 2019
Folksamgruppen ökade premierna till 55,5 miljarder kronor
under 2019 främst drivet av tillväxten inom kollektivavtalad
tjänstepension. Inom sakförsäkring var intäkterna i nivå
med föregående år. Marknadsandelarna var överlag stabila
liksom kundnöjdhetsindex jämfört med föregående år.

Totalt förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar, mdkr

Total premievolym, mdkr
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Nyckeltal
2019

Folksamgruppen
Folksam kundindex (FKI) %

1)

2016

75

78

79

2015
78

55 543

53 812

49 778

47 023

50 469

454 536

404 059

394 125

375 794

368 454

Fondförsäkringstillgångar, Mkr3) 4) 5)

175 826

137 076

139 632

124 042

111 144

3 633

3 771

3 716

3 731

3 706

2)

Antal heltidstjänster6)

2)

2017

Förvaltat kapital, Mkr3) 4)

Premier, Mkr

1)

75

2018

Ny mätmetod som medför lägre numerärt värde. Utfallet för 2018
är likvärdigt med utfallet för 2017. I det nya FKI-mätetalet ingår inte
partner och företag, utan bara privat- och individmarknad.
Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst
i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring
i de försäkringsbolag som ingår i Folksamgruppen.

3)

Avser vid periodens slut.

4)

Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolags
strategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.

5)

Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.

6)

Baseras på betald tid under perioden.
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Sakförsäkring
Folksam bedriver skadeförsäkringsverksamhet med huvudsaklig inriktning på den svenska hushållsmarknaden. Folksam Sak
erbjuder ett fullsortiment av försäkringar till hushåll och privatpersoner med bil- och boendeförsäkringar som bas samt företagsförsäkringar inom särskilt utvalda områden. Verksamheten
bedrivs under det strategiska varumärket Folksam.

Folksam erbjuder ett fullsortiment av skadeförsäkringar till
svenska hushåll och privatpersoner med bil- och boendeförsäkringar som bas.

Folksam Sak-gruppen
Premieintäkt, Mkr

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr
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2019

2018

2017

2016

2015

Premieintäkt, Mkr

14 149

14 463

14 651

14 269

13 395

Förvaltat kapital,
vid periodens slut, Mkr

45 344

43 901

46 658

46 106

2,3

2,4

2,0

2,0

Folksam Sak-gruppen

Solvenskvot (SCR),
vid periodens slut
1)

1)

1,9

Solvenskvoten avser kapitalbas i relation till kapitalkrav i enlighet med Solvens II-regelverket.

Premieintäkterna inom Folksam Sak-gruppen minskade
till 14 149 (14 463) miljoner kronor. Minskningen förklaras
av att premier för Förenade Liv och Folksam Skadeförsäkring Finland ingick under föregående år. Förenade Liv
blev under föregående år beståndsöverlåtet till Folksam

Sak och Folksam Liv i juni och Folksam Skadeförsäkring
Finland såldes den sista november. Justerat för dessa
premier så växte gruppens premieintäkt med 574 miljoner kronor jämfört med föregående år. Solvenskvoten
uppgick till 2,3 (2,4).

2019

2018

2017

2016

2015

12 885

12 379

11 671

11 298

10 592

237

81

108

-250

148

1 298

1 349

913

1 746

557

Totalkostnad, %

96,1

97,9

97,9

100,8

96,8

varav skadekostnad, %

81,8

79,4

82,7

84,0

77,9

varav driftskostnad, %

14,3

18,5

15,2

16,8

18,9

3,0

4,1

3,4

6,6

2,4

22 821

21 565

18 996

18 092

16 708

Konsolideringsgrad,
vid periodens slut, %

178

177

168

157

133

Solvenskvot1) (SCR),
vid periodens slut

2,2

2,4

2,2

2,2

-

Folksam Sak (moderföretag)
Premieintäkt, Mkr
Försäkringstekniskt resultat, Mkr
Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt, Mkr

Totalavkastning, %
Konsolideringskapital,
vid periodens slut, Mkr

1)

43 189

Solvenskvoten avser kapitalbas i relation till kapitalkrav i enlighet med Solvens II regelverket.
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Livförsäkring
Folksam bedriver livförsäkringsverksamhet och erbjuder
tjänstepensioner och långsiktigt sparande direkt till privatpersoner,
eller via partnersamarbeten samt grupplivförsäkringar och andra
typer av riskförsäkringar. Verksamheten bedrivs under tre
strategiska varumärken, Folksam, KPA Pension och Folksam
LO Pension.

KPA Pension är pensionsbolaget
i kommunsektorn och förvaltar
tjänstepensioner för anställda
i kommun, regioner samt kommunala och kooperativa företag.

Folksam erbjuder tjänstepensioner och långsiktigt sparande
direkt till privatpersoner, eller
via samarbeten samt grupplivförsäkringar och andra typer
av riskförsäkringar.

Folksam Liv-gruppen

 örvaltat kapital,
F
vid periodens slut, Mkr

Premieinkomst, Mkr
50 000

 ondförsäkringstillgångar,
F
vid periodens slut, Mkr
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Folksam LO Pension erbjuder
fondförsäkring för kollektivavtalad tjänstepension i
huvudsak till anställda inom
SAF-LO-området. Bolaget
samägs av Folksam och LO.
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Folksam Liv-gruppen

2018

2017

2016

39 349

35 127

32 754

37 074

2015

Premieinkomst, Mkr
Förvaltat kapital,
vid periodens slut, Mkr

407 446

360 157

347 258

329 485

301 464

Fondförsäkringstillgångar,
vid periodens slut, Mkr

175 826

137 076

139 632

124 042

111 144

3,2

3,3

3,2

3,4

3,5

Solvenskvot, vid periodens slut1)
1)

2019
41 394

Solvenskvoten avser kapitalbas i relation till kapitalkrav i enlighet
med Solvens II regelverket.

Premierna för Folksam Liv-gruppen uppgick till 41 394
(39 349) miljoner kronor för helåret 2019. Det förvaltade
kapitalet uppgick till 407 446 (360 157) miljoner kronor
och fondförsäkringstillgångarna till 175 826 (137 076)

miljoner kronor. Totalt ökade kundernas tillgångar med
drygt 17 procent under 2019 jämfört med motsvarande
period föregående år. Solvenskvoten, som redovisas med
ett kvartals eftersläpning, var 3,2 (3,3).

2019

2018

2017

2016

2015

Premieinkomst, Mkr1)

12 040

11 584

10 324

9 840

13 479

Försäkringstekniskt resultat, Mkr

11 777

2 018

5 706

8 190

8 985

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

10,4

1,5

4,2

8,4

3,7

200 134

183 259

179 413

176 267

164 489

169

163

165

165

162

Folksam Liv (moderföretag)

Förvaltningskostnad, %
Totalavkastning, %
Förvaltat kapital,
vid periodens slut, Mkr
Solvensgrad, vid periodens slut, %

3,7

3,8

3,7

3,9

4,1

Kollektiv konsolidering
tjänstepension, vid periodens slut, %

119

110

120

121

119

Kollektiv konsolidering övrig
livförsäkring, vid periodens slut, %

119

114

118

120

118

Solvenskvot blandade bolag
2)

1)

Premier omfattar premieinkomst för sparförsäkring och premieintäkt
för riskförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring.

2)

Solvenskvoten för blandade bolag avser summan av kapitalbasen
i relation till kapitalkrav för övrig livförsäkring (i enlighet med
Solvens II-regelverket) och kapitalbasen i relation till kapitalkrav
(i enlighet med Solvens I-regelverket) för tjänstepensionsverksamhet.
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Kunden i fokus
Att ge trygghet i livets alla skeenden är vårt jobb. Hos oss kan
kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina ägodelar samt
spara till pensionen. Nästan varannan person i Sverige är försäkrad
i Folksamgruppen och över tre miljoner människor sparar långsiktigt till sin pension hos oss. Vårt mål är att ha branschens
mest nöjda kunder.

Värdekedja för kund
Folksamgruppens värdekedja visar hur vi använder vår
samlade kompetens, erfarenheter och andra tillgångar för
att genom vår affärsverksamhet skapa många värden för
våra kunder.

1

Tillgångar

I Folksamgruppen ingår huvudvarumärket Folksam och
de två kompletterande varumärkena KPA Pension och
Folksam LO Pension. 2019 hade vi 55,5 miljarder kronor
i premier och totalt förvaltar vi 631 miljarder kronor,
inklusive fondförsäkringstillgångar, åt våra kunder.

Tillgångar
1

I över 100 år har Folksamgruppen skapat trygghet för
kunderna. För att vara relevanta och attraktiva har vi
utvecklat våra kunderbjudanden i takt med att behoven
har förändrats.
Många av våra kunder kommer till oss via samarbeten
med fackliga organisationer och andra partner. Tillsammans bidrar vi till att våra kunder ska känna sig trygga i
en hållbar värld.
Idag är vi knappt 4 000 medarbetare som varje dag arbetar
mot målet att ha branschens mest nöjda kunder.

Affär och verksamhet
2

Tre strategiska varumärken
som kompletterar varandra

Strategiska huvudområden
3

Produktutveckling
och erbjudande

Långsiktiga och hållbara

Försäljning och
marknadsföring

Starka tillsammans

Service och rådgivning

Attraktiv arbetsplats

Ansvarsfull kapitalförvaltning

Ordning och reda

Över 100 års erfarenhet av
att genom försäkring skapa
trygghet för våra kunder
Nära samarbete med partner
4 miljoner kunder
631 miljarder kronor
att förvalta
4 000 kompetenta medarbetare
över hela Sverige
56 miljarder kronor
i premier 2019
Mål att vara ledande
inom hållbarhet

Vi ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens
mest nöjda kunder
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Vi är övertygade om att ett hållbarhetsarbete integrerat i
våra erbjudanden och verksamhet förbättrar förutsättningarna för långsiktig framgång. Därför har Folksamgruppen som mål att vara ledande när det gäller hållbarhet.

Affär och verksamhet

2

Vi skapar värde för kunden i varje del av vår verksamhet.
Det gör vi genom att ha tydliga riktlinjer för alla våra delar
av verksamheten, från kundmöten och produktutveckling
till förvaltningen av kundernas pengar.

Produktutveckling och erbjudande

Vi erbjuder produkter som ger skydd för olika händelser
och bidrar till våra kunders trygghet genom livets olika
skeden. Kunderna ska uppleva att våra produkter är enkla
att förstå, lätta att förhålla sig till och att de känns viktiga.
Vi utvecklar vårt erbjudande i takt med hur kundbehoven
förändras.

Försäljning och marknadsföring

Vi vet att kontakten med kunderna påverkar deras nöjdhet.
I försäljningssammanhang utgår vi från varje kunds enskilda
behov, upplyser om tänkbara alternativ och övertalar aldrig
en kund att köpa något den inte behöver. Vi ska alltid ha ett
rådgivande förhållningssätt. Folksams etiska regler styr oss
i vårt dagliga arbete.

Service och rådgivning

Digitalisering och förändrade beteenden hos kunderna
driver på behovet av nya och förändrade sätt att bedriva
vår verksamhet. Kunderna vill i allt högre grad möta oss
när och där det passar dem. Utveckling av det digitala
kundmötet är därför prioriterat. Oavsett om kundmötet är
digitalt eller bemannat ska det vara enkelt att få kontakt
med oss och få den hjälp som förväntas.
Vi ger behovsanpassad rådgivning inom försäkringar,
pension och långsiktigt sparande och ger även råd om hur
skador, brand eller inbrott kan undvikas.

Ansvarsfull kapitalförvaltning

Vår förvaltning av kundernas pengar ska främja långsiktig
trygghet utifrån avkastning och hållbar utveckling. För att
nå god riskspridning fördelar vi våra investeringar på olika tillgångsslag och marknader. Vi är övertygade om att
ansvarsfulla företag på sikt blir mer lönsamma, vilket ökar
möjligheten att ge våra kunder en god avkastning.
Vi kompromissar aldrig med den ekonomiska avkastningen, men menar att den avkastning våra kunder kan förvänta sig från oss är mer än bara ekonomisk. Vi tar utgångspunkt i vår tro på påverkan, ständiga förbättringar
och transparens.

Värde för kund
4

Trygghet i livets alla skeenden
Ömsesidigt mervärde tillsammans
med samarbetspartner
Effektiv och hållbar skadereglering
och pensionsutbetalning
Framgångsrikt skadeförebyggande
arbete och forskning

Klimatmål:
Nettonollutsläpp av
växthusgaser i den egna
verksamheten till 2030 och
i placeringsportföljerna
till 2050.

God och konkurrenskraftig avkastning
på pensionssparande
Återbäring till våra kunder
75 % nöjda kunder i Folksam kundindex
Fristående kundombudsman
Flerspråkig kundservice på 18 språk

Vi ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens
mest nöjda kunder
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3

Strategiska huvudområden

Vi når våra mål genom att utveckla fyra strategiska
huvudområden:

Långsiktiga och hållbara

Vi ska vara lönsamma, finansiellt stabila och ledande när
det gäller hållbarhet. Vi är övertygade om att ett hållbarhetsarbete integrerat i våra erbjudanden och verksamhet
förbättrar förutsättningarna för långsiktig framgång.

Starka tillsammans

Vi ska vara den självklara försäkringspartnern och skapa
ett ömsesidigt mervärde genom samarbeten. Det gör vi
både genom affärsmässig samverkan med samarbetspartner och genom samarbete mellan bolagen inom
Folksamgruppen.

Attraktiv arbetsplats

Vi ska vara en attraktiv arbetsplats där vi arbetar modernt
och effektivt. Då kan vi attrahera och behålla den kompetens
vi behöver och möta kundernas förväntningar som ett
modernt och digitalt bolag.

Ordning och reda

Vi ska ha en verksamhet och organisation som kännetecknas av ordning och reda. Vår verksamhet omfattas
av en stor mängd regelverk och det tillkommer ständigt
nya. Ordning och reda krävs för att värna våra kunders
trygghet, att upprätthålla förtroende bland kunder,
myndigheter och andra intressenter samt för att kunna
öka affärsnyttan.

4

Värde för kund

Att ge trygghet i livets alla skeenden är vårt jobb. Hos oss
kan kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina
ägodelar samt spara till pensionen. Vårt mål är att ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda
kunder. Årets kundundersökning visar att 75 procent av
kunderna är nöjda med oss. Det tangerar uppsatt mål för
2019 och är på samma höga nivå som 2018.
Tillsammans med fackliga organisationer och andra samarbetspartner skapar vi ett ömsesidigt mervärde genom
samverkan. Genom vårt täta samarbete kan vi erbjuda attraktiva erbjudanden till förmånliga priser till våra kunder.

Pensionen är något som för många ligger långt fram i tiden
och förvaltningen av kundernas pensionssparande ska
främja långsiktig trygghet utifrån avkastning och hållbar
utveckling. Vi är övertygade om att ansvarsfulla företag på
sikt blir mer lönsamma, vilket ökar möjligheten att ge våra
kunder en god avkastning.
Genom att hjälpa kunderna att välja rätt, tänka efter före
och förhindra att en skada eller olycka inträffar kan vi bidra
till tryggare kunder, lägre resursanvändning och därmed
lägre försäkringspremier. Vår forskning och vårt skadeförebyggande arbete gynnar både våra kunder och vår
miljö. I 35 år har vi till exempel undersökt olika bilmodellers
krocksäkerhet och presenterat resultaten i rapporten
”Hur säker är bilen”.
Folksam, som är en betydande del av Folksamgruppen, ägs
av kunderna. Istället för att dela ut vinsten till aktieägare
går den tillbaka till våra ägare, kunderna, i form av återbäring, premiesänkningar eller bättre service, tjänster och
erbjudanden.
För kunder som inte har svenska som modersmål erbjuder
vi kundservice på 18 andra språk, däribland teckenspråk.
Det ger fler människor en möjlighet att få information om
försäkring och sparande på sitt modersmål.

Vårt hållbarhetsarbete ger långsiktig
framgång

Vi är övertygade om att ett hållbarhetsarbete integrerat
i erbjudanden och verksamhet förbättrar våra förutsättningar för långsiktig framgång. Genom vår storlek och
verksamhet har vi stora möjligheter att vara en positiv
kraft för kunderna och samhället i stort. Därför är vår målsättning att vara ledande när det gäller hållbarhet. Vårt
klimatmål är att ha nettonollutsläpp av växthusgaser i den
egna verksamheten till 2030 och i placeringsportföljerna
till 2050.
Folksamgruppen bidrar även till FN:s Agenda 2030 och
de 17 globala målen för hållbar utveckling genom våra
erbjudanden, våra placeringar och hur vi bedriver vår
verksamhet. Folksamgruppens målområden är direkt
kopplade till mål nummer 3, 5, 8, 11, 12 och 13.

Vår skadereglering bidrar till kundernas trygghet och
underlättar den situation de hamnat i. Som stor aktör har
vi samtidigt möjligheter att påverka. Att till exempel återanvända och reparera istället för att köpa nytt, är inte bara
en vinst för miljön utan även en god affär för oss och våra
kunder. Vi renoverar hus med bra och hållbart material,
köper och återvinner reservdelar på skadade bilar och när
kunden får en hyrbil ska den hålla hög säkerhets- och miljöstandard. Om en kund är missnöjd med ett beslut kan
Kundombudsmannen ompröva beslutet.
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Brett kunderbjudande
Vi utvecklar våra erbjudanden i takt med hur kundbehoven
förändras. Vi arbetar nära våra samarbetspartner för att
kunderna ska få de bästa försäkrings- och pensionslösningarna på marknaden.
2019 har vi bland annat utvecklat ett nytt erbjudande för
fackförbundens studerandemedlemmar, vilket är utformat
för studentens specifika behov. För IF Metalls räkning har vi
utvecklat en inkomstförsäkring för förbundets yrkesaktiva
medlemmar och till Fackförbundet ST har vi utarbetat sakoch personriskförsäkringar samt obligatorisk inkomstförsäkring för förbundets medlemmar.
Därtill har vi utvecklat ett nytt sakförsäkringsskydd till det
nybildade Saco-förbundet Akavias medlemmar samt fortsatt lanseringen av Folksams juristförsäkring för medlemmar i fackförbund. Folksam är även ny försäkringsgivare
till Kooperativa Förbundet och Coop.
Folksam LO Pension har under 2019 ökat flexibiliteten för
kunderna vid val i det fria fondutbudet och KPA Pension
har bland annat vidareutvecklat den digitala tjänsten som
erbjuds kommuner och regioner för hantering av deras
pensionsåtaganden.

Våra erbjudanden till kund
Våra försäkrings- och pensionserbjudanden kan delas
in i följande områden:

Fondförsäkring – möjlighet att påverka
avkastningen

Fondförsäkring är en sparform som innebär att kunden
själv bestämmer vilka fonder premierna ska placeras i
och står därmed själv risken för fondvärdets utveckling.
Fonderbjudandet bygger på att det ska vara enkelt att
placera i fonder av god kvalitet och med ett brett utbud,
anpassat till våra kunders olika behov.

Personriskförsäkring – trygghet vid
olycksfallsskada, sjukdom och dödsfall

Personriskförsäkring ger ekonomisk trygghet vid olycksfallsskada, sjukdom och dödsfall. Folksamgruppen
erbjuder både individuella försäkringslösningar och gruppförsäkringar. Kundanpassade gruppliv- och tjänstegrupplivförsäkringar respektive sjuk- och olycksfallsförsäkringar är speciellt framtagna för fackförbund, företag
och organisationer.

Sakförsäkring – försäkringar för hemmet,
bilen och andra saker

Folksamgruppen erbjuder ett fullsortiment av sakförsäkringar till hushåll och privatpersoner med bil- och boendeförsäkringar som bas samt företagsförsäkringar inom
särskilt utvalda områden. Därtill erbjuder vi inkomstförsäkring vid arbetslöshet för medlemmar i fackförbund samt
arbetslöshetsförsäkring via Swedbank och Sparbankerna.

Traditionell försäkring – tryggt och enkelt
sparande

Traditionell försäkring är en trygg och enkel sparform.
Kunden påverkar inte själv sin risknivå utan Folksamgruppen placerar kapitalet i aktier, räntebärande värdepapper och övriga tillgångar. Kunden garanteras ett visst
belopp när det blir dags för utbetalning.

Folksamgruppen
Traditionell försäkring

Fondförsäkring

Personriskförsäkring

Sakförsäkring

Översikt över vårt kunderbjudande per företag
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Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport
Folksam Sak är ett kundägt företag. Att det är kundägt innebär att det inte finns några aktieägare, det är istället försäkringstagarna som är företagets ägare. Alla försäkringars grundidé är
att dela risker. I Folksam delas också vinsten. Överskottet går tillbaka till Folksam Saks kunder,
dels via återinvestering i affären, dels via återbäring.
God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att företag sköts

Externa regler

hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroendet hos

Bolagsstyrningen i Folksam Sak utgår från lagstiftning (främst

lagstiftare och i samhället för att företag agerar ansvarsfullt är

försäkringsrörelselagen), Finansinspektionens föreskrifter och

avgörande för företagens frihet att förverkliga sina strategier för

allmänna råd samt olika rekommendationer såsom Svensk kod

att skapa värde. En övergripande målsättning med Folksams

för bolagsstyrning (koden).

företagsstyrning är att den ska överensstämma med företagets
vision och etiska principer.

Koden, senast reviderad den 1 januari 2020, vänder sig i första
hand till företag noterade på en reglerad marknad i Sverige.

Förutom att verka för en god intern bolagsstyrning agerar företa-

Koden är i första hand skriven för aktiebolag, men är också rele-

gen inom Folksamgruppen aktivt genom extern bolagsstyrning.

vant för företag som Folksam med ett spritt ägar- och allmän

Folksam påverkar andra företag genom sina placeringar för att

intresse. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Företag

tillvarata kundernas gemensamma intressen i ägarfrågor. En

som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler, men ska då

aktiv bolagsstyrning, såväl internt som externt, ger en ökad av-

lämna förklaringar till avvikelserna. Folksam tillämpar koden

kastning och bidrar till en långsiktigt god utveckling.

från och med 2007 med en mindre avvikelse; företagets revisorer granskar inte Folksams halvårs- eller niomånadersrapport.

Styrelsen ansvarar ytterst för Folksam Saks organisation och för

Avvikelse från kodens bestämmelser sker med hänsyn till att företa-

förvaltningen av dess angelägenheter. Det är styrelsen som an-

get inte är ett aktiemarknadsföretag och med syftet att begränsa

svarar för företagets interna styrning och kontroll och som an-

kostnaderna för försäkringstagarna.

svarar för att det finns en policy och en organisation för det operativa arbetet kring detta.

Solvens II-direktivet är ett europeiskt regelverk för försäkringsföretag som syftar till att skapa en enhetlig europeisk försäk-

Styrande regelverk

ringsmarknad med ökat skydd för försäkringstagare. Reglerna
trädde i kraft 2016.

Styrelsen är ytterst ansvarig för regelefterlevnaden i Folksam
Sak medan vd har det operativa ansvaret.

”Efter en gedigen rekryteringsprocess har vi välkomnat en ny
vd för Folksam Sak, Ylva Wessén, som dessutom är första kvinna
på posten. Vi i styrelsen ser fram emot ett gott samarbete inför
de kommande utmaningar som Folksam Sak står inför. Beslutet att investera i en ny riskplattform togs 2018 men det är
under fjolåret som utvecklingsarbetet har tagit ordentligt fart.
Med plattformen säkras tryggheten för kunderna och en modern

Karl-Petter Thorwaldsson

och effektiv verksamhet skapas. Engagemanget från styrelsen

Styrelseordförande

är
stortömsesidig
och fokus
riktas mot våra kunders trygghet.”
Folksam
sakförsäkring

Folksam Sak

Årsredovisning 2019
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Interna regelverk
Utöver de externa regelverken finns interna styrande regelverk

I arbetsordningen för styrelsen tydliggörs styrelsens och styrel-

som fastställts av stämma, styrelse eller vd. Styrande regelverk

seordförandens ansvar. Här finns även regler för styrelsens

utgörs främst av policyer och riktlinjer. Företagsstyrningssyste-

utskott, deras sammanträden och deras sammansättning.

met formaliseras främst genom företagsstyrningspolicyn och

Styrelsen beslutar även om instruktion för vd. Styrelsen faststäl-

företagsstyrningsriktlinjerna. Därtill tillkommer ett antal andra

ler företagsstyrningspolicyn som omfattar områden som före-

interna styrdokument i form av strategidokument (planerande

tagsstyrningssystem, strategi- och affärsplanering, riskhante-

dokument) respektive andra interna regelverk. Exempel på

ringssystem, internkontrollsystem, intressekonflikter, extern-

planerande dokument är affärsplanen och planen för riskkontroll.

rapportering, kontinuitet och säkerhet etc. Bland övergripande
regelverk som fastställs av styrelsen ingår även etiska regler,

De interna styrande regelverken genomgår en årlig översyn och

konkurrenspolicy, försäkringspolicy, kapitalhanteringspolicy,

uppdateras löpande vid behov. Alla styrande regelverk har en

ersättningspolicy med flera.

utsedd regelverksägare och minst en regelverksspecialist.
Exempel på interna regelverk
Bolagsordningen anger, tillsammans med lagstiftningen, verksamhetens ramar och ger en beskrivning av företaget och hur det
ska styras. Stämmans sammansättning samt ansvar framgår av
bolagsordningen. Beslut om ändring av bolagsordningen sker på
stämman. Ett beslut att ändra bolagsordningen är, i enlighet med
försäkringsrörelselagen, giltigt om två tredjedelar av samtliga
röstande förenat sig om det.

Struktur bolagsstyrning
Bilden nedan visar strukturen för de övergripande styrande
organen i Folksam Sak; stämma, styrelse och vd (tillika koncernchef). Eftersom Folksam Sak är ett kundägt företag finns det inte
några aktieägare. På stämman företräds kunderna av fullmäktigeledamöter. Folksam Sak tillämpar därför kodens bestämmelser om aktieägare på fullmäktigeledamöterna.

Försäkringstagarna
representeras av fullmäktigeledamöter på stämman

Valberedning

Stämman

Kundombudsmannen

Externa revisorer

Risk- och
kapitalutskott

Styrelsen

Internrevision

Vd
och koncernchef

Risk- och
kontrollfunktioner

Revisions- och
complianceutskott
Ersättningsutskott

väljer/utser

(aktuarie, risk och compliance)

Koncernledning

informerar/rapporterar

Årsredovisning 2019
Folksam ömsesidig sakförsäkring
Organisationsnummer 502006-1619
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Stämma

detta finns på www.folksam.se. Valberedning fram till och med

Folksam Saks högsta beslutande organ är stämman. Enligt

2020 års stämma består av Ella Niia (ordförande), Torbjörn Bre-

bolagsordningen är försäkringstagarna i Folksam Sak delägare.

din, Tommy Ohlström och Robert Söderhjelm.

Försäkringstagarnas inflytande i form av rösträtt, yttranderätt
och förslagsrätt utövas på stämman genom särskilt valda full-

Styrelse

mäktigeledamöter. Ledamöterna utses dels av de organisationer

Stämman utser styrelsen som ansvarar för företagets övergri-

som företräder försäkringstagarna och dels genom direktval av

pande organisation och förvaltningen av företagets angelägen-

försäkringstagarna (där valet genomförs av särskilt utsedd val

heter inom de ramar som stämman och externa regelverk ger. I

anordnare). Försäkringstagarna representeras av 80 fullmäktige

ett kundägt företag som Folksam Sak företräder styrelseledamö-

ledamöter och mandatfördelningen baseras på antal försäkrings

terna försäkringstagarna både som ägare och kunder. Folksam

tagare, premievolym och strategisk betydelse för respektive kund-

Saks styrelse har tolv ledamöter inklusive styrelseordförande.

grupp och finns reglerad i bolagsordningen.

I valberedningens arbete med förslag till styrelseledamöter beak-

Enligt bolagsordningen ska ordinarie stämma hållas årligen under

tas den samlade kompetens och erfarenhet som svarar upp mot

andra kalenderkvartalet. Under 2019 hölls stämman den 11 april i

företagets totala behov. För Folksam Sak ska styrelsen exempel-

Stockholm. Stämman fastställer resultat- och balansräkningar, tar

vis ha kompetens inom områden som: försäkrings- och finans-

beslut om disposition av resultat samt beviljar styrelseledamöterna

marknad, affärsstrategier och affärsmodeller, företagsstyrning,

och vd ansvarsfrihet för verksamhetsårets förvaltning.

finansiell analys, aktuariell analys, regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten samt kundkännedom. Valbered-

Stämman beslutar om val av styrelseledamöter, styrelseord

ningen ska utöver kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen

förande samt revisorer. Stämman fastställer även arvoden för

eftersträva en jämn könsfördelning. Vid stämman 2019 valdes

dessa. Principer för ersättning och anställningsvillkor för vd och

sex kvinnor samt sex män till Folksam Saks styrelse. Enligt koden

övriga ledamöter i Folksams ledningsgrupp fastställs också av

ska majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna vara

stämman. Mer information om stämman finns på www.folksam.se

oberoende i förhållande till företaget och företagsledningen. En-

Mandatfördelning Folksam Saks stämma

ligt valberedningen uppfyller samtliga ledamöter förutsättningar
för sådant oberoende.

Fackliga organisationer
(LO, TCO och Sacoförbund)
Kooperativa organisationer
(KF, HSB och Riksbyggen)
Arbetsgivare
Pensionärer
Direktval
Riksidrottsförbundet

30
30
5
5
5
5

Valberedning
Valberedningen är stämmans organ med uppgift att bereda
stämmans beslut i val- och arvodesfrågor i enlighet med bolagsordningen. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som utses av ordinarie stämma för en mandatperiod på ett år. Valberedningens sammansättning och den process som ska tillämpas
för arbetet regleras i en instruktion för valberedningen.
Valberedningens huvudsakliga uppgift är att utarbeta förslag till
val av stämmoordförande, styrelseledamöter och styrelseord
förande. Förslag ska även lämnas på val av valanordnare (med
ansvar för direktval till stämman), revisorer, lekmannarevisorer
och kundombudsman. Vidare ska förslag lämnas på ersättningar
till stämmoordförande, fullmäktigeledamöter, styrelsens ord
förande och vice ordförande, styrelseledamöter, ledamöter i
styrelsens utskott, valanordnare, revisorer/revisionsbyrå och
lekmannarevisorer.
Fullmäktigeledamöter och de organisationer som utser dessa får
nominera styrelseledamöter till valberedningen. Information om

Styrelsen fastställer årligen dels en arbetsordning, dels en så
kallad strategisk dagordning. Syftet med dessa handlingar är att
skapa ett effektivt styrelsearbete genom att bland annat bestämma när under året olika ämnesområden ska behandlas.
Styrelsens övergripande uppgift är att för kundernas räkning
förvalta företagets angelägenheter. Styrelsen ska bland annat se
till att Folksam Saks organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och företagets ekonomiska förhållanden i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Vidare ska styrelsen
fortlöpande kontrollera företagets ekonomiska situation vilken
regelbundet ska rapporteras till styrelsen. Det är styrelsen som
utser företagets vd samt vice vd.

Styrelsens arbete
Under året hölls elva styrelsemöten. Styrelsens utskott; risk- och
kapitalutskottet hade under året sju sammanträden, revisionsoch complianceutskottet sju sammanträden och ersättningsutskottet tio sammaträden. Inför varje ordinarie sammanträde
har styrelsen fått en skriftlig rapport av vd, vilken behandlat viktiga händelser i Folksam, men också i branschen i övrigt.
I enlighet med en strategisk dagordning har styrelsen under året
bland annat behandlat följande: kontinuerligt följt upp förverk
ligandet av ett antal strategiska mål, egen risk- och solvensbedömning (ORSA), finansiella rapporter, kvartalsrapporter, affärsplan, budget och prognosrapporter, Solvens II-rapportering,
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genomgång av dotterföretagens verksamheter och ekonomi,

Risk- och kapitalutskott

omvärlds- och konkurrentanalyser, intressekonflikter, aktuarie-

Utskottet bistår styrelsen i dess arbete med riskhantering, solvenskrav

rapporter, compliancerapporter, riskrapporter, internrevisions-

och kapitalbehov och bidrar därigenom till att utveckla Folksam Sak

rapporter, fastställt ett återförsäkringsprogram, genomfört en

och Sak-gruppens samlade hantering av nämnda områden.

årlig regelverksgenomgång av samtliga av styrelsen fastställda
regelverk, fastställt ett belöningsprogram samt sammanträtt

Utskottet bedömer löpande företagets och gruppens samlade riskbild

med den externa revisorn.

samt utfallet av risktagandet, och inför styrelsens beslut:

På samtliga ordinarie styrelsemöten finns tid avsatt för fördjupning. Det kan dels utgöras av de fasta temaområden som styrelsen fastställt, dels av ad hoc anmälda fördjupningsfrågor under
året. För att få tillfälle att diskutera strategiska och framåtblickande frågor mer ingående genomför styrelsen under året även
ett tvådagarsseminarium. På seminariet 2019 var första dagen
gemensam för Folksam Sak och Folksam Liv och fokuserade på

• Lämnar rekommendationer och åtgärdsförslag för företagets
och gruppens risk- och kapitalstyrning.
• Bedömer och lämnar förslag på processer, metoder och
modeller gällande risk- och kapitalfrågor.
• Utvärderar företagets och gruppens egen risk- och
solvensbedömning.
• Utvärderar alternativa scenarios relaterade till företagets
och gruppens egna risk- och solvensbedömning.

gemensamma fördjupningsområden och gemensamma strate-

• Bedömer förslag till återförsäkringsprogram.

giska frågor. Den andra dagen fördjupade styrelserna sig i sina

• Bereder styrande regelverk; placeringspolicy, försäkringspolicy

respektive företagsstrategier och affärer. Stående punkter på
seminariet är finansmarknaden, Folksams övergripande strategi

samt relevanta delar av företagsstyrningspolicy.
• Behandlar frågor som rör tilldelning av återbäring.

samt omvärlds- och nulägesanalys. I oktober hölls en gemensam
styrelseutbildning för nyvalda styrelseledamöter i moderföreta-

Utskottet består av tre styrelseledamöter och utses för en period

gen samt i försäkringsdotterföretagen inom Folksamgruppen.

om ett år. Ledamöter är: Leif Linde (ordförande), Pia Carlsson

Utbildningen behandlade bland annat Folksams verksamhet,

Thörnqvist och Björn Eriksson. Vid mötena närvarar även vd,

organisation och styrning samt betydelsefulla lagregler och det

chefen för Affärsområde Sak, chefen för Ekonomi och Finans

styrelseansvar som följer av dessa regler.

tillika CFO, ansvarig för riskhanteringsfunktion, ansvarig för
aktuariefunktion, chefen för Kapitalförvaltning och Hållbarhet,

Under året hölls två möten för samtliga styrelseordföranden

samt chefen för Internrevision.

inom Folksam Sak-gruppen för att åstadkomma en bättre samverkan med dotterföretagen vad gäller egen risk och solvensbe-

Revisions- och complianceutskott

dömning där föreslagna scenarier och efterföljande resultat disku-

Utskottets huvudsyfte är att bistå styrelsen i att fullgöra dess

terades. Genomgång skedde även av de kapitalkvoter som under

skyldigheter och ansvar för den finansiella rapporteringen samt

året rapporterats till Finansinspektionen. Samtliga ordföranden i

den interna styrningen och kontrollen i moderföretaget och i

risk- och kapitalutskott, för de företag som har detta, deltog också.

dotterföretagen.

Enligt koden ska styrelsen årligen utvärdera styrelsearbetet med

På uppdrag av styrelsen har utskottet följande uppgifter, att:

syfte att utveckla dess arbetsformer och effektivitet. En sådan

• Säkerställa den finansiella rapporteringen.

utvärdering har under november genomförts i form av en web-

• Bedöma den interna styrningen och kontrollen inklusive

benkät. Utvärderingen omfattar områden som ”kunskap och

riskhanteringen.

kompetens” (dels avseende styrelsen som helhet, dels avseende

• Bedöma regelefterlevnaden.

de enskilda ledamöterna), ”styrelsearbete och möten” samt ”roller

• Utvärdera kvaliteten på intern- och externrevision, inklusive

och samarbeten”. Resultatet rapporterades och diskuterades på

övervakning av externrevisionens opartiskhet.

styrelsemötet i december. Rapporten delgavs därefter även valberedningen.

Utskottet består av tre styrelseledamöter och utses för en period
om ett år. Ledamöter är: Ulf Andersson (ordförande), Patrik Ny-

Styrelsens arbetsfördelning

gren och Pia Carlsson Thörnqvist. Vid mötena närvarar även vice

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska en bolagsstyrningsrap-

vd, chefen för Internrevision, chefen för Compliancefunktionen

port innehålla uppgifter om det finns, alternativt saknas, en sär-

samt CFO. Även externrevisorn deltar vid vissa möten.

skild arbetsfördelning i styrelsen. Styrelsen kan inte delegera sitt
ansvar men den kan utse utskott som bereder frågor inom ett

Ersättningsutskott

visst område. Utskottens sammansättning, ansvar och befogen-

Ersättningsutskottet är gemensamt för Folksam Sak och Folksam

heter med mera regleras i styrelsens arbetsordning.

Liv med ledamöter från båda styrelserna. Utskottet bereder och
lämnar till respektive företags styrelse förslag till principer för
ersättning och andra anställningsvillkor för vd och ledamöter i
koncernledningen. Utskottet säkerställer att Folksams ersättningspolicy bereds och följs upp.
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Principerna fastställs av styrelserna och godkänns därefter av

Styrelsens samlade kompetens

respektive stämma. Utskottet lämnar, mot bakgrund av dessa

Styrelsen och styrelseledamöterna ska, såväl ur ett helhetsper-

principer, även förslag till respektive styrelse om avtal om lön,

spektiv som enskilt, uppfylla de kompetenskrav som ställs i

andra ersättningsförmåner och övriga anställningsvillkor för vd

gällande regelverk, samt ha kunskap och erfarenhet som är

och för ledamöterna av koncernledningen. Utskottet beslutar

relevant utifrån verksamhetens karaktär och inriktning. För att

även om lön, andra ersättningsförmåner och övriga anställnings-

säkerställa detta gör valberedningen varje år en lämplighets-

villkor för chefen för Internrevision. Vid somliga tillfällen konsulte-

prövning av styrelsen och styrelseledamöterna.

rar vd utskottet i frågor som rör annan personals lön, andra ersättningsförmåner och övriga anställningsvillkor.
Ledamöter är: Ulf Andersson (styrelseledamot i Folksam Sak
och ordförande i ersättningsutskottet), Lars Ericson (styrelseordförande i Folksam Liv) och Eva Nordström (styrelseledamot
i Folksam Liv).

Område
Försäkrings- och finansmarknad
Affärsstrategier och affärsmodeller
Företagsstyrning
Finansiell analys
Aktuariell analys
Regler för den tillståndspliktiga
verksamheten
Kunskap eller erfarenhet
för att leda verksamheten
Kunskap om regelverk
Kunskap om försäkringsmarknaden
Kunskap om försäkringar
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Styrelsen Folksam Sak

Karl-Petter Thorwaldsson

Malin Ackholt

Ulf Andersson

Styrelseordförande
Invald 2013. Född 1964.

Invald 2017. Född 1972.

Invald 2009. Född 1965.

Nuvarande uppdrag
Förbundsordförande Hotell- och restaurangfacket. Ledamot LO styrelse. Ordförande
Europeiska fackliga federationen EFFAT.
Vice ordförande Internationella unionen IUL.
Ledamot (lekmannadomare) Arbetsdomstolen. Ordförande i Hotell- och restauranganställdas A-kassa, samt i Besöksnäringens
forsknings- och utvecklingsfond, BFUF.

Nuvarande uppdrag
Ekonomichef IF Metall. Förtroendevald revisor
för LO, samt för Industri All Global. Ordförande i
Revisions- och complianceutskottet för Folksam
Sak, samt i Folksams ersättningsutskott.

Nuvarande uppdrag
Ordförande LO. Ledamot av socialdemokraternas partistyrelse och VU. Bitr. ordförande
Internationella fackliga samorganisationen.
Ledamot Europa-fackens styrelse, samt i nordiska fackliga samorganisationens styrelse.
Urval av tidigare uppdrag
Ombudsman på IF Metall. Informationschef
Socialdemokraterna. Sakkunnig Statsrådsberedningen. Ensamutredare föräldraförsäkring.
Ordförande Storstadskommittén parlamentarisk utredning. Ledamot i regeringens jämställdhetsorganisation i arbetslivet.
Utbildning
Gymnasieexamen.

Urval av tidigare uppdrag
Avtalssekreterare Hotell- och restaurangfacket,
samt ordförande i HRF-Folksams försäkringskommitté.

Urval av tidigare uppdrag
Ekonomi- och redovisningschef för Wedins
Norden. Skatterevisor och skattehandläggare
på Skatteverket. Förtroendevald revisor för
AFA Försäkring. Styrelseledamot Folksam LO
Fondförsäkrings.
Utbildning
Civilekonom Handelshögskolan Umeå.

Utbildning
Högre ledarskapsutbildning från IFL, Rutger
University och Handelshögskolan Stockholm.

Björn Eriksson

Åsa Fahlén

Anders Lago

Invald 2016. Född 1945.

Invald 2018. Född 1967.

Invald 2013. Född 1956.

Nuvarande uppdrag
Ordförande Riksidrottsförbundet. Styrelseordförande i Gymnastik och Idrottshögskolan, Årets Nybyggare (invandrarföretagande), samt i Tidningsutgivarnas
sociala trygghetsfond. Ledamot i Riskoch kapitalutskottet för Folksam Sak.

Nuvarande uppdrag
Förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.
Styrelseledamot i Saco, Offentliganställdas
förhandlingsråd (OFR) och Nordiska lärarorganisationers samråd (NLS). Ordförande
i förvaltningsaktiebolaget Luna, samt i Skoltema.

Nuvarande uppdrag
Förbundsordförande HSB. Styrelseledamot
i We Effect, samt i Berättarministeriet och i
Internationella kooperativa alliansen. Vice ordförande FUB.

Urval av tidigare uppdrag
Landshövding i Östergötland. Rikspolischef.
Generaltulldirektör. Vice riksbankschef.
President Interpol, samt World Customs
Organization. Enmansutredningsuppdrag
(SOU) avseende rymningar från fängelser,
invandrarföretagande, ensamkommande
flyktingbarn och huliganism inom idrott.

Urval av tidigare uppdrag
Styrelseledamot i Svenska Lärarförsäkringar
och i Lärarnas Riksförbund, samt flera förtroendeuppdrag för Lärarnas Riksförbund
Göteborg.

Urval av tidigare uppdrag
Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje
kommun. Styrelseordförande för Telgekoncernen, samt Svenskt Vatten. Styrelseledamot för SKL, samt för Kommunförbundet
Stockholms län. Utredare på Arbetsmarknadsdepartementet Sveriges regering.

Utbildning
Gymnasielärarexamen, Lunds Universitet.
Samhällsvetarlinjen Lunds Universitet.

Utbildning
Statsvetenskap, nationalekonomi och statistik
vid Stockholms universitet.

Utbildning
Civilekonomexamen Handelshögskolan Stockholm. Hedersdoktor Linköpings universitet.
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Helena Liljedahl

Leif Linde

Patrik Nygren

Vice ordförande
Invald 2017. Född 1969.

Invald 2010. Född 1955.

Invald 2017. Född 1973.

Nuvarande uppdrag
Styrelseordförande arbetsgivarföreningen KFO,
samt i Fonus. Ledamot i Svensk kooperation.
Ordförande i Risk- och kapitalutskottet för
Folksam Sak.

Nuvarande uppdrag
Vd Unionen Medlemsförsäkring. Ledamot
i Revisions- och complianceutskottet för
Folksam Sak.

Nuvarande uppdrag
Vd KF Fastigheter. Styrelseordförande Coeli
Fastighet II, Bostadsutveckling Kungens Kurva och Norra Backaplan Fastighets AB. Styrelseledamot i Bro Markutveckling och Valbo
Volymhandel.
Urval av tidigare uppdrag
Styrelseledamot, samt ledamot av revisionsutskottet, Technopolis Oyj. Vd KF Fastigheter
Centrumhandel. Chef Kommersiell utveckling
Ingka Centres Russia. Asset Manager Kapitalförvaltning, Alecta. Vice vd Centrumutveckling.
Utbildning
Civilekonom Högskolan i Örebro.

Urval av tidigare uppdrag
Vd Riksbyggen. Förbundsdirektör KF. Vd Kon
sumentföreningen Svea. Generaldirektör
Ungdomsstyrelsen. Sakkunnig Näringsde
partementet. Partisekreterare Socialdemokraterna. Förbundssekreterare ABF och SSU.

Pia Carlsson Thörnqvist

Invald 2017. Född 1973.

Invald 2017. Född 1964.

Nuvarande uppdrag
Förbundsordförande Sveriges Läkarförbund.
Styrelseordförande Läkartidningen. Styrelseledamot OFR, Forska!Sverige. Ledamot i valberedningen SBU:s nämnd.

Nuvarande uppdrag
Chef Varumärke och Medlem KF. Styrelseordförande Vi skogen. Styrelseledamot Medmera Bank och Svenska Hockeyligan (SHL).
Ledamot i Risk- och kapitalutskottet, samt i
Revisions- och complianceutskottet för Folksam Sak.

Utbildning
Läkarutbildning Würzburg Universitet
Tyskland.

Utbildning
Gymnasieexamen.

Utbildning
Gymnasieexamen.

Heidi Stensmyren

Urval av tidigare uppdrag
Ordförande i Stockholms läkarförening, Donationsrådet, SPUR-stiftelsen och SYLF. Styrelseledamot Blomsterfonden. Ledamot VINNOVA:s
programråd. Vice ordförande Sveriges Läkarförbund. Specialist i anestesi och intensivvård.

Urval av tidigare uppdrag
Controller för Unionen Medlemsförsäkring,
samt som inköpschef på Unionen. Administrativ chef på Tjänstemannaförbundet HTF.

Urval av tidigare uppdrag
Styrelseordförande för Tre Kronor försäkring,
samt Folksam Skadeförsäkring. Styrelseledamot i KPA Livförsäkring, KPA AB, Folksam
LO fondförsäkring, Förenade Liv Gruppförsäkring, Riksbyggen och Kombispel. Marknadsoch Kommunikationsdirektör Folksam med
dotterföretag.
Utbildning
Gymnasieexamen.
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Arbetstagarrepresentanter

Ann-Louise Andersson

Anneli Ersson

Mikael Karlsson

Arbetstagarrepresentant sedan 2005.
Född 1971.

Arbetstagarrepresentant sedan 2019.
Född 1967.

Arbetstagarrepresentant sedan 2013.
Född 1961.

Utsedd av
Akademikerföreningen inom Folksam.

Utsedd av
Forena Folksam.

Utsedd av
Handelsanställdas förbund.

Anställd i Folksam sedan
2001.

Anställd i Folksam sedan
1984.

Anställd i Folksam sedan
2003.
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Närvaro på styrelsemöten och styrelseutskott 2019
Funktion
i styrelsen

Styrelsemöten1)

Ersättningsutskott2)

Revisions- &
complianceutskott

Risk- &
kapitalutskott

Karl-Petter Thorwaldsson

ordförande

10 av 11

-

-

-

Eva Nordmark

vice ordf.

5 av 7

-

-

3 av 3

ledamot

10 av 11

-

-

-

Namn

3)

Malin Ackholt
Ulf Andersson

ledamot

11 av 11

10 av 10

7 av 7

-

Björn Eriksson

ledamot

9 av 11

-

-

7 av 7

Åsa Fahlén

ledamot

9 av 11

-

-

-

Anders Lago

ledamot

11 av 11

-

-

-

4) 5)

Helena Liljedahl

ledamot

11 av 11

-

-

-

Leif Linde6)

ledamot

11 av 11

-

3 av 3

4 av 4

Patrik Nygren

ledamot

11 av 11

-

4 av 4

-

Heidi Stensmyren

ledamot

11 av 11

-

-

-

Pia Carlsson Thörnqvist

ledamot

11 av 11

-

7 av 7

7 av 7

Ann-Louise Andersson

personalrepr.

11 av 11

-

-

-

Annelie Ersson

personalrepr.

8 av 8

-

-

-

8)

Mikael A Carlsson

personalrepr.

11 av 11

-

-

-

Lars Ericson7)

-

-

10 av 10

-

-

Eva Nordström7)

-

-

9 av 10

-

-

Ordinarie möten, konstituerande möte och två extra styrelsemöten. Därutöver har det hållits ett tvådagars seminarium,
två ORSA-möten (egen risk- och solvensbedömning) där enbart ordförande närvarar, en styrelseutbildning på Handelshögskolan i Stockholm, samt introduktionsutbildning för nya ledamöter.

1)

2)

Gemensamt utskott för Folksam Sak och Folksam Liv

3)

Avgick i september 2019

4)

Ordförande i Ersättningsutskottet

5)

Ordförande i Revisions- och complianceutskottet

6)

Ordförande i Risk- och kapitalutskottet

7)

Styrelseledamot i Folksam Liv

8)

Vice ordförande från oktober

Ersättning till styrelsens ledamöter
Stämman beslutar om styrelsens arvoden vilka består av dels ett årsarvode, dels ett sammanträdesarvode
Årsarvoden beslutade av stämman 2019:
Styrelseordförande

198 900 kr

Vice styrelseordförande

107 100 kr

Övriga styrelseledamöter

76 000 kr

Ordförande i Risk- och kapitalutskott

76 000 kr

Ledamöter i Risk- och kapitalutskott

47 000 kr

Ordförande i Revisions- och
complianceutskott

76 000 kr

Ledamöter i Revisions- och
complianceutskott

47 000 kr

Ledamöter i Ersättningsutskott

18 400 kr

Sammanträdesarvode beslutade av stämman 2019:
Samtliga ovan utom ledamöter i
Ersättningsutskottet

   7 800 kr

Ledamöter i Ersättningsutskottet (gemensamt
med Folksam Liv) - arvodet avser
Folksam Saks andel

   3 900 kr

Se även not 52 (”Medelantal anställda samt löner och ersättningar”) för uppgift om årets totala arvodesutbetalningar
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Centrala funktioner
Inom Folksam följer risk- och kontrollorganisationen en modell

Internrevision

med tre ansvarslinjer vilket beskrivs i not 2 ”Upplysningar om

Internrevisionen är en oberoende, objektivt granskande och

risker” avsnitt ”Risk- och kontrollorganisation”.

rådgivande verksamhet. Internrevisionen stödjer företaget att nå
sina mål genom att systematiskt och strukturerat utvärdera

Utöver de tre ansvarslinjerna utser stämman revisionsföretag

systemet för intern kontroll och andra delar av företagsstyrnings

och lekmannarevisorer som granskar Folksam Saks årsredovis-

systemet samt lämna råd och synpunkter på desamma i syfte att

ning inklusive bolagsstyrningsrapport samt styrelsens och vd:s

bidra till ökad effektivitet i riskhantering, intern kontroll samt

förvaltning (externrevision).

ledningsprocesser.

Riskhanteringsfunktionen och aktuariefunktionen inom Folksam Sak
har organiserats i en gemensam avdelning, medan compliancefunktionen utgör en egen avdelning. Dessa funktioner är skilda från
motsvarande enheter och funktioner i Folksam Liv-gruppen och
fristående från den operativa verksamheten. Funktionerna är underställda vd men är även ålagda att rapportera till styrelsen.

Riskhanteringsfunktion
Riskhanteringsfunktionen ansvarar bland annat för att utveckla
och förvalta (normera) riskhanteringssystemet samt stödja första
ansvarslinjen i att genomföra riskhantering effektivt. Ansvar, mandat och uppgifter framgår av företagsstyrningsriktlinjerna. Ansvarig för företagets riskhanteringsfunktion, tillika chef för Riskoch aktuariefunktionen Sak är Artur Chmielewski.

Compliancefunktion
Compliancefunktionen ansvarar bland annat för att identifiera,
övervaka och rapportera risker kopplat till externa eller interna
regler för den tillståndspliktiga försäkringsverksamheten.
Compliancefunktionen kontrollerar, följer upp och utvärderar
regelefterlevnaden i verksamheten samt utgör ett stöd för verksamheten och företagets ledning i frågeställningar rörande efterlevnad och förändring av försäkringsrörelselagen och lagen av

Internrevisionen är direkt underställd och rapporterar till styrelsen
och är fristående från den verksamhet som granskas. Funktionens
oberoende innebär att den normalt inte får delta i den operativa
verksamheten eller vara involverad i det löpande arbetet med intern kontroll. Internrevisionens arbete bedrivs enligt god sed för
internrevision som bland annat framgår av det internationella
ramverket International Professional Practices Framework (IPPF).
Internrevisionens uppdrag fastställs av styrelsen och regleras i en
Policy för Internrevision. Ulrika Guimaraes är internrevisionschef,
tillika ansvarig för funktionen för Internrevision för Folksam Sak
med dotterföretag.

Externa revisorer
Stämman utser en auktoriserad revisor alternativt ett registrerat
revisionsföretag för granskning av årsredovisning och räkenskaper samt vd:s förvaltning. För granskning av företagets verksamhet och interna kontroll utses även tre lekmannarevisorer. Mandatperioden är för samtliga ett år. Stämman 2019 valde KPMG AB
som företagets revisionsbyrå. Därutöver valdes Hans Eklund,
Michael Nyqvist och Leif Hansson till lekmannarevisorer.

försäkringsdistriribution. Compliancefunktionen ger också råd

Kundombudsmannen

och stöd avseende etikfrågor. Ansvar, mandat och uppgifter

En kund som är missnöjd med Folksams beslut i ett försäkrings-,

framgår av företagsstyrningsriktlinjerna. Chef för Compliance-

sparande- eller skadeärende erbjuds ett snabbt, enkelt och kost-

funktionen, tillika ansvarig för regelefterlevnaden i företaget, är

nadsfritt omprövningsförfarande. Kundombudsmannen är fristå-

Susanne Sjödin-Svensson.

ende, ställer höga krav på kvalitet och har rätt att rekommendera

Aktuariefunktion

ändringar i ärenden som anmälts för prövning. Kundombudsmannen har dessutom rätt att föreslå förbättringar i Folksams

Aktuariefunktionen ansvarar för att samordna de försäkringstek-

försäkrings-, sparande- och skadeverksamhet samt kan verka

niska beräkningarna, vilket bland annat innebär att säkerställa

som intern remissinstans. Rapportering sker direkt till stämman.

lämpligheten i använda metoder och antaganden samt att valide-

Stämman utser Kundombudsman för en period om tre år samt

ra kvaliteten i beräkningar och underliggande data. Aktuariefunk-

fastställer instruktion för denne. Björn Siljeholm är utsedd till

tionen ansvarar också för att bedöma risker i försäkringsrörelsen,

Folksams kundombudsman till och med stämman 2022.

bidra till företagets riskhanteringssystem och analysera nya lagar
och föreskrifter som påverkar ansvarsområdet. Aktuariefunktionen är normgivande på det aktuariella området och har en stödjande roll gentemot övriga aktuariella resurser i företaget. Ansvar,
mandat och uppgifter framgår av företagsstyrningsriktlinjerna.
Ansvarig för Aktuariefunktionen för Folksam Sak är Johan Rydin.
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Operativ organisation
Folksam Liv-gruppen och Folksam Sak-gruppen har en gemen-

Affärsområdet ansvarar dessutom för affär som avser partner-

sam operativ organisation. Moderföretagen Folksam Liv och

samarbete. Chefen för affärsområdet disponerar över de samlade

Folksam Sak har en gemensam ledningsgrupp benämnd

resurserna inom affärsområdet, samt svarar för processerna och

Koncernledningen. Vd utser de ledamöter som ingår i denna och

har det yttersta ansvaret för ledningsarbetet inom affärsområdet.

som ansvarar för olika delar av verksamheten.

Affärsområdeschefen är ansvarig för den verksamhet som bedrivs
inom affärsområdet och har ett resultat- och lönsamhetsansvar

Till följd av den gemensamma operativa organisationen är vissa

för företagets verksamhet samt ägaransvar för Folksam Saks

enheter och funktioner gemensamma med andra företag inom

dotterföretag. Chefen för affärsområdet har därtill ett särskilt

Folksamgruppen. Frågor rörande den gemensamma organisa-

ansvar att bevaka Folksam Saks ekonomiska intressen.

tionen behandlas i Folksams Bolagsforum, vilket omfattar vd i de
dotterföretag som är parter i Folksams Multipartsavtal (ett avtal

Därutöver finns sju centrala enheter. Den övergripande organi

avseende organisatorisk samverkan mellan företag inom Folksam

sationen, med bland annat affärsområden och centrala enheter,

Liv-gruppen och företag inom Folksam Sak-gruppen).

fastställs i företagsstyrningspolicyn, medan ansvarsområden för
dessa framgår av företagsstyrningsriktlinjerna. För dotterföreta-

Folksam Sak har ett affärsområde, Affärsområde Sak. Affärs

gen finns dessutom ägardirektiv formulerade, vilka anger i vilken

området ansvarar för att hantera och utveckla den affär som av-

riktning ägaren önskar att respektive företag ska styras och ledas.

ser individuell försäkring riktad mot privatpersoner och företag.

vd och koncernchef
Folksam
Centrala funktioner
Affärsområde

Sak

Centrala enheter
Koncernstaben
Ekonomi och Finans
IT

Affärsområde

Liv

Kapitalförvaltning och hållbarhet

Marknad och försäljning
Människor och miljöer
Skador

Förändringar i koncernledningen
• Pernilla Glad är sedan den 1 maj 2019 ny chef för Människor
och miljöer, efter att tidigare chefen Harriet Pontán har gått i
pension.
• Folksams vd Jens Henriksson slutade sitt arbete i Folksam
den 28 augusti 2019. I samband med det trädde Ylva Wessén

• Den 1 september 2019 tillträdde Jens Wikström som ny chef
för Marknad och försäljning. Tidigare chefen för Marknad och
försäljning, Per Ardehed, har slutat i Folksam.
• Den 19 december utnämnde styrelserna i Folksam Sak och
Folksam Liv Ylva Wessén till vd för Folksamgruppen.

in som tillförordnad vd och Björn Nordin som tillförordnad
chef för Koncernstaben.
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Folksamgruppen
koncernledning

Ylva Wessén

Vd och koncernchef
Född 1970.
Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande i KPA AB, samt i Folksams
Forskningsstiftelse. Styrelseledamot i We
effect. Ledamot i Svensk försäkrings styrelse,
samt nomineringskommitté. Styrelseledamot
och ledamot av Executive Committee, ICMIF.
Tidigare uppdrag
Vice vd och chef Koncernstaben, Folksam. Chef
för Governance, Risk och Compliance,
Folksam. Bolagsjurist och försäkringsjurist,
Folksam. Advokat, Lindhs DLA Nordic.
Biträdande jurist, Hägglund & Ramm-Ericsson.
Utbildning
Jur kand, Stockholms universitet.

Jesper Andersson

Britta Burreau

CFO och chef Ekonomi och Finans

Vd KPA Pension

Linn Edström Larsson
tillförordnad mars– december 2020

Avgick från koncernledningen januari 2020

Född 1977.

Övriga pågående uppdrag
Vd i KPA AB samt i KPA Pensionsförsäkring.
Ordförande i KPA Pensionsservice. Medlem
av Förtroenderådet SNS, Studieförbundet
Näringsliv och Samhälle. Ordförande i Scouterna samt styrelseledamot i Akademiska Hus.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag, i Fonus samt i Familjens
Jurist.
Tidigare uppdrag
Chef AO Privat, Koncernchefaktuarie samt
Aktuarie Sak – samtliga på Folksam. Vd Tre
Kronor Försäkring.
Utbildning
Examen i matematisk statistik, Stockholms
universitet.

Född 1964.

Tidigare uppdrag
Vd Nordea Liv & Pension samt ett flertal
tjänster på Accenture Financial Services.
Styrelseledamot i Svensk Försäkring.
Utbildning
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola
samt Executive MBA – Finance, Handelshögskolan i Stockholm.

Pernilla Glad

Michael Kjeller

Anna-Karin Laurell

Född 1967.

Vice vd från februari 2020

Född 1963.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i Konsumentkooperationens
pensionsstiftelse.

Född 1964.

Övriga pågående uppdrag
Styrelseordförande i Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag, samt i Folksam Fondförsäkringsaktiebolag. Styrelseledamot KPA AB.

Chef Människor och miljöer

Tidigare uppdrag
HR-direktör Region Stockholm. Personaldirektör Regeringskansliet. Senior Vice
President HR Nasdaq samt chefstjänster inom
HR på Tredje AP-Fonden, Hemsö Fastighet samt
Vattenfall.
Utbildning
Fil-kandexamen personal- och arbetslivsfrågor, Stockholms universitet samt HR
Executive Program på Handelshögskolan
i Stockholm.

Chef Kapitalförvaltning och hållbarhet

Övriga pågående uppdrag
Styrelseledamot i UN-Convened Net Zero Asset
Owner Alliance.
Tidigare uppdrag
Olika befattningar inom Folksam sedan 1988,
bland annat vd på KPA Kapitalförvaltning AB
2000-2001.
Utbildning
Fil kand i matematisk statistik/matematik,
Uppsala universitet.

Chef Affärsområde Liv

Tidigare uppdrag
Chef Affärsområde Privat, Folksam.
Vd Bukowskis, samt för SalusAnsvar. Verksamhetschef Skador, Folksam. Försäljningschef,
SalusAnsvar. Kundservicedirektör, Tre.
Utbildning
Humanistisk utbildning, Lunds universitet.
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Johan Rudén

Elisabeth Sasse

Jens Wikström

Född 1965.

Född 1966.

Född 1973.

Övriga pågående uppdrag
Ledamot i SOS International A/S.

Övriga pågående uppdrag
Vice ordförande i Saco Folksams styrelse,
styrelseordförande i Tre Kronor Försäkring
samt styrelseledamot i Riksbyggen.

Tidigare uppdrag
Strategisk Partner Personal Banking, Chef
Region Norr och Chef Corporate Service –
samtliga på Nordea. Vd Skellefteå Industrihus.
Ett flertal politiska uppdrag inom Skellefteå
kommun samt även inom Sparbanksstiftelsen
Norrland och Swedbank Bothnia.

Chef IT och CIO

Tidigare uppdrag
På Nasdaq; Global Head of Post Trade, COO
Nordic Operation, CEO Nordic Clearing, Regional General Manager Baltics, Kundansvarig och del av VD-stab.
På Ericsson; VD-koordinator, olika projektledarroller. Medicintekniker Södersjukhuset.
Utbildning
Civilingenjör KTH Maskinteknik/Industriell
Ekonomi.

AnnKristine
Wuopio-Mogestedt

Chef Affärsområde Sak

Tidigare uppdrag
Chef för flera affärsområden i Folksam.
Kanslichef och förhandlingschef i Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR).
Utbildning
Civilekonom, Göteborgs universitet.

Chef Koncernstaben
Född 1959.

Född 1961.

Tidigare uppdrag
Chef för Koncernjuridik, Bolagsjuridik, bolags
jurist och försäkringsjurist – samtliga på
Folksam. Advokat, advokatfirman Fylgia.
Hovrättsfiskal och tingsfiskal vid Svea hovrätt.

Tidigare uppdrag
Olika chefsuppdrag inom Skador på Folksam
sedan 1988. Vd på Svenska Konsumentförsäkringar 2005–2006.

Utbildning
Examen Computer Science, Luleå Tekniska
universitet.

Björn Nordin

CCO och chef Skador

Övriga pågående uppdrag
Styrelseuppdrag i Trafikförsäkringsföreningen,
Larmtjänst, GSR, CAB samt Stöldskyddsföreningen.

Chef Marknad och försäljning

Utbildning
Jur kand, Uppsala universitet.

Utbildning
Ämneslärarexamen, Linköpings universitet.

Årsredovisning 2019
Folksam ömsesidig sakförsäkring
Organisationsnummer 502006-1619
45

Bolagsstyrningsrapport

Styrelsens rapport om intern kontroll
avseende den finansiella rapporteringen 2019
Målsättningen med Folksams arbete med intern kontroll finansiell

Kontroller

rapportering, IKFR, är att bokslut- och myndighetsrapportering

Riskåtgärder och kontroller

ska vara tillförlitlig och i överensstämmelse med lag och gällande

Åtgärdsplaner ska tas fram för de risker som verksamheten vill

redovisningsregler. Internkontrollarbetet baseras på det ramverk

hantera genom förebyggande aktiviteter. Åtgärderna kan till

som tagits fram av The Committee of Sponsoring Organisations

exempel innebära att införa eller förbättra kontroller som syftar

of the Threadway Commission “COSO” och beskrivs nedan.

till tillförlitlig finansiell rapportering. Kontroller för att hantera
risker avseende den finansiella rapporteringen är till exempel

Kontrollmiljö

analyser och prognoser, avstämningar av huvudbok mot försäk-

Kontrollmiljön utgör grunden för den interna kontrollen och är

ringssystem, bankkonton eller andra register och underlag.

central för hur risker identifieras och hanteras baserat på den

Andra kontroller som också påverkar den finansiella rapporte-

kultur och de värderingar som styrelse och ledning etablerat.

ringen är de kontroller som utförs avseende försäkringsersättningar, och driftskostnader där det finns särskilda principer och

Folksams kultur och värderingar har sin utgångspunkt i att företa-

rutiner såsom krav på dualitet, kontroll av större belopp samt

get ägs av sina kunder och att målsättningen är att ha branschens

slumpvisa utbetalningskontroller.

mest nöjda kunder. Folksam eftersträvar både affärsmässighet
samt ordning och reda. Med affärsmässighet avses bland annat
att det ska finnas tydliga mål och strategier. Med ordning och reda
avses att företaget ska ha god intern styrning och kontroll.
Kontrollmiljön utgörs även av tydliga ansvar och roller. Ansvar
och roller i den finansiella rapporteringen fastställs i styrande
regelverk, vidare finns det styrande regelverk som fastställer
roller och ansvar i arbetet med risk- och internkontroll.

Information och kommunikation
För att säkerställa effektivt och korrekt informationsutbyte krävs
att alla delar inom verksamheten kommunicerar och delar relevant information såväl inom och mellan affärsområden och enheter som till och från styrelse och ledning. Informationsgivning
från styrelsen och ledningen till chefer och medarbetare sker
bland annat genom de styrande regelverken samt genom andra
ledningsgrupper i verksamheten.

Internkontrollsystem

De principer som företaget ska följa har fastställts i ett styrande

Ett företagsövergripande internkontrollsystem är under införande.

regelverk för extern rapportering och det finns tillgängligt för alla

Internkontrollsystemet syftar bland annat till att utvärdera om

via företagets intranät. Det finns även en regelverksgrupp inom

den finansiella rapporteringen är tillförlitlig genom att identifiera

Ekonomi och Finans som bevakar och informerar om regelverks-

risker och kontroller i väsentliga processer som påverkar bokslut-

förändringar som påverkar den finansiella rapporteringen.

och myndighetsrapportering. Kontrollerna ska därefter regelbundet utvärderas och resultatet analyseras för att bedöma

Styrelsen får regelbunden återkoppling från verksamheten om

risken för fel i den finansiella rapporteringen. Därutöver ska det

aktuella redovisningsfrågor samt intern styrning och kontroll via

finnas rutiner för att löpande hantera de förbättringsmöjligheter

Revisions- och complianceutskottet. Utskottet har regelbundna

som framkommer i arbetet.

möten med CFO (ekonomidirektören), företagets externrevisorer
samt kontrollfunktionerna risk, compliance och internrevision.

Riskbedömning
Halvårsvis genomför alla affärsområden och enheter en själv-

Uppföljning

utvärdering av risker. Därutöver görs riskanalyser per process

Kontroller följs regelbundet upp inom ramen för Folksams intern-

inom ramen för internkontrollsystemet. Risker för väsentliga fel

kontrollsystem. Uppföljning görs genom att verksamheten

i den finansiella rapporteringen ska beaktas i analyserna. Det är

genomför självutvärderingar av nyckelkontroller.

chefen för respektive verksamhetsområde eller processägaren
för en process som är ansvarig för att genomföra självutvärde-

Därutöver genomför de centrala funktionerna granskningar och

ringen. Självutvärdering innebär att identifiera risker, bedöma

andra aktiviteter för att utvärdera den interna styrningen och

sannolikheten för att risken ska inträffa, vilken påverkan risken

kontrollen. Årsbokslut samt processen för framtagande och rap-

kan få på verksamheten samt vilka åtgärder som behöver vidtas

portering av finansiell information granskas även årligen av de

för att hantera risken.

externa revisorerna. Resultatet av den finansiella granskningen
rapporteras till Revisions- och complianceutskottet, samt avrapportering minst en gång per år till styrelsen. Till stämman sker
avrapportering genom avlämnande av revisionsberättelsen.
Ett annat stöd i arbetet med att identifiera risker och väsentliga
händelser är det företagsövergripande risk- och incidenthante-
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