
2015

Våra kunder ska  
känna sig trygga  
i en hållbar värld
GRI-rapport



22
2

Tre skäl att välja 
Folksam 
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Vi är ekonomiskt starka
Vår ekonomiska styrka ger oss goda förutsättningar att utveckla attraktiva 
produkter för våra kunder. Det har bland annat bidragit till en långsiktigt god 
avkastning, bland de högsta i branschen, i våra kunders pensionssparande. 
Både Folksam Liv och dotterbolaget KPA Pension har betydligt mer i tillgångar 
än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna. 

Vi tar ansvar
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 våra kunder 
samtidigt som vi värnar om människa och miljö. 

Vi finns till för våra kunder
Folksam är ett ömsesidigt – det vill säga kundägt – företag. För oss är kund  
och ägare alltid samma sak. Därför engagerar vi oss i det som är viktigt för 
våra kunder. Istället för att dela ut vinsten till aktieägare går den tillbaka till 
kunderna. Det sker i form av återbäring, premiesänkningar eller ännu bättre 
service, tjänster och erbjudanden.
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Standardupplysningar

Strategi och analys
Uttalande av verkställande direktör (G4-1)
Se vd-ord i Årsberättelsen, sidan 6.

Organisationsprofil
Organisationens namn (G4-3)
Folksam.

Viktigaste varumärken,  
produkter och tjänster (G4-4)
Folksam omfattar de två moderföretagen Folksam ömse-
sidig sakförsäkring (Folksam Sak) och Folksam ömsesidig 
livförsäkring (Folksam Liv) med dotterföretag. Två av 
försäkringsverksamheternas dotterföretag i Folksam Liv 
är delägda. Det är Folksam LO Pension, som vi äger till 51 
procent, och KPA Pension, som Folksam äger till 60 procent.  
I Folksam Sak är dotterbolaget Folksam Skadeförsäkring 
delägt till 75 procent. Dotterbolaget Förenade Liv är helägt. 

Folksam Sak är kundägt och bedriver skadeförsäkrings-
verksamhet med huvudsaklig inriktning på den svenska 
hushållsmarknaden. Företaget erbjuder ett fullsortiment 
av försäkringar till hushåll och privatpersoner med bil- 
och boendeförsäkringar som bas, kompletterat med fö-
retagsförsäkringar inom utvalda områden. Förenade Liv 
är specialister på personförsäkringar för tjänstemän och 
akademiker. I nära samarbete med organisationer och 
arbetsgivare skräddarsys smarta grupplösningar. Produk-
terna som erbjuds är liv-, sjuk-, diagnos-, olycksfall- samt 
sjukvårdsförsäkring. Totalt försäkrar Förenade Liv drygt 
800 000 personer i cirka 1 500 gruppavtal. 

Förenade Liv är ett icke-vinstutdelande aktiebolag som drivs 
enligt ömsesidiga principer. Folksams vd, Jens Henriksson, 
meddelande i september sin avsikt att överlåta Förenade 
Livs verksamhet och försäkringsbestånd till Folksam per 
den 1 januari 2016. 

Folksam Liv är kundägt och bedriver livförsäkringsverk-
samhet. Företaget erbjuder tjänstepensioner och pensions-
sparande till privatpersoner direkt, eller via samarbeten, 
samt grupplivförsäkringar och andra typer av riskförsäk-
ringar. 

KPA Pension är ett varumärke och gemensam beteckning 
för KPA Pensionsförsäkring, KPA Livförsäkring och KPA 
Pensionsservice. KPA Pension är pensionsbolaget i kom-
munsektorn och förvaltar tjänstepensioner för anställda 
i kommun, landsting samt kommunala och kooperativa 
företag. KPA Pensionsservice erbjuder arbetsgivarservice 
i hanteringen av kommunens pensionsåtagande, ad-
ministration av de anställdas individuella pensionsval, 
kvalificerade konsulttjänster, tjänstegrupplivförsäkring 
och professionell pensionsrådgivning. Till privatpersoner 
erbjuder KPA Pension sparande i privat pensionsförsäkring 
och fondförsäkring. KPA Pension ägs till 60 procent av 
Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL. 

Folksam LO Pension är ett varumärke inriktat mot kol-
lektivavtalade tjänstepensioner och omfattar i huvudsak 
administration och förvaltning av pensionsmedel som 
avsätts enligt pensionsöverenskommelsen mellan SAF och 
LO. Verksamheten bedrivs inom Folksam LO Fondförsäkring 
som ägs till 51 procent av Folksam Liv och till 49 procent 
av LO och flera av dess förbund. 

Lokalisering av organisationens  
huvudkontor (G4-5)
Bohusgatan 14, Stockholm.

Länder där verksamheten bedrivs (G4-6)
Sverige och Finland. Redovisningen gäller för hela Folksam, 
exklusive Folksams verksamhet i Finland (Folksam Skade-
försäkring).

Ägarstruktur och företagsform (G4-7)
Ömsesidigt bolag. 

Marknader där organisationen  
är verksam (G4-8)
Se G4-4.

Organisationens storlek (G4-9)
Folksam med dotterföretag förvaltade vid utgången av 
2015 ett kapital på 368 miljarder kronor. Vi har drygt fyra 
miljoner kunder och har knappt 4 000 medarbetare. För 
finansiell information, se Års- och hållbarhetsberättelse.

Medarbetardata (G4-10)
Se avsnitt Medarbetardata på sidan 35. 
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Andel medarbetare som omfattas  
av kollektivavtal (G4-11)
Alla anställda på Folksam omfattas av kollektivavtal enligt 
Folksams anställningsavtal, utom vd och koncernlednings-
ledamöter. 

Beskrivning av leverantörskedja (G4-12)
Folksam har avtal med ungefär 2 300 leverantörer och 
cirka 2 000 av dessa finns inom bygg- och motorsektorn. 
Under 2015 reparerade våra leverantörer skadade hus för 
850 miljoner kronor och reparerade skadade bilar för 1,9 
miljarder kronor. Det ger oss stora möjligheter att påverka 
bygg och bilbranschen genom att ställa krav på och ut-
bilda våra leverantörer. Vi renoverar till exempel hus med 
hållbart material där så är möjligt, köper och återvinner 
reservdelar för bilar och ställer krav på att kundens ersätt-
ningsbil är miljöanpassad. Se G4-EN27 och G4-EN32 för 
uppföljning av de miljökrav vi ställer på våra leverantörer. 
Majoriteten av våra leverantörer är lokaliserade i Sverige.

Uppförandekod för leverantörer
Folksams uppförandekod för leverantörer grundar sig på 
hållbarhetspolicyn och bygger på internationellt erkända 
konventioner avseende mänskliga rättigheter, arbetsmil-
jö- och arbetsrätt samt internationella miljö- och anti-
korruptionsförordningar. Uppfyllande av koden är en del 
av Folksams leverantörsutvärdering. Leverantörer som 
levererar produkter och tjänster till Folksam ska bedriva 
sin verksamhet utifrån krav om:

Barnarbete
Leverantören förbinder sig att tillse att barnarbete inte 
förekommer i verksamhetens leverantörskedja i enlighet 
med ”Childern´s rights and business principles”.

Löner och anställningsvillkor
Leverantören förbinder sig att följa reglerna om lagstad-
gade gränser för minimilön, arbetstid och övertidsarbete 
som anges i ILO-konventionerna, och nationell lagstift-
ning. Lön ska betalas direkt till den anställde på överens-
kommen tid och minst de minimilöner som definieras i 
lokal lagstiftning eller arbetsrättsliga avtal. 

Hälsa och säkerhet
Leverantören förbinder sig att uppfylla alla tillämpliga 
lagar rörande yrkeskrav för hälsa och säkerhet för sina 
anställda. Alla anställda ska informeras om eventuella 
hälsorisker som arbetet kan medföra och ha tillgång till 
relevant skyddsutrustning för att kunna arbeta i en trygg 
och sund arbetsmiljö. Skriftliga arbetarskyddsinstruktioner 
ska finnas tillgängliga för alla anställda. Dessutom ska  
leverantören dokumentera alla olyckor i sin verksamhet 
och arbeta förebyggande för att minimera risker. Trans-
porter till Folksam och Folksams kunder ska ske på ett 
trafiksäkert sätt och följa svensk lagstiftning.

Jämställdhet och mångfald
Leverantören förbinder sig att aktivt verka för jämställd-
het och mångfald i sin egen organisation, styrelse samt i 
förhållandet till sina kunder. Leverantören ska verka för 
att diskriminering, hot och trakasserier på grund av etnisk 
tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, 
politiska åsikter eller sexuell läggning inte ska förekomma 
på arbetsplatsen.

Föreningsfrihet
Leverantören förbinder sig att respektera anställdas or-
ganisationsrätt, friheten att gå med i en fackförening och 
rätten till kollektiva förhandlingar. Leverantören ska ak-
tivt stödja arbetstagarens rätt till att organisera sig fack-
ligt i anställningskontraktet.

Mutor och otillåten påverkan
Folksam har nolltolerans mot mutor och annan otillåten 
påverkan och vi förväntar oss att våra leverantörer aktivt 
tar ställning för ett hållbart affärsutövande och ställer 
höga krav på att företaget, dess medarbetare och upp-
dragstagare ska leva upp till detta. 
Att ge och ta emot gåvor eller andra förmåner som en del 
av affärsuppgörelser är inte tillåtet. All form av beteende-
påverkande aktiviteter som kan skapa en känsla av för-
pliktelse eller tacksamhet eller kunna riskera att påverka 
mottagarens beslut eller sätt att fullgöra sina arbetsupp-
gifter, får inte förekomma. Uppförandekoden gällande 
mutor grundar sig på Näringslivskoden som Institutet mot 
mutor har fastställt.

Miljö
Leverantörer ska bedriva ett aktivt miljöarbete med strä-
van att begränsa och reducera miljöbelastning. Leveran-
törer till Folksam ska ha kunskap kring sin miljöbelast-
ning. Folksam ställer krav på att våra leverantörer följer 
upp och mäter sin belastning, kan redovisa en historik av 
förbättring och redovisar relevanta förbättringsmål som 
ska uppnås. Miljöarbetet ska som tumregel omfatta:
•	 Klimatpåverkande utsläpp via till exempel uppvärm-

ning, transporter eller andra drivmedel. Utsläppen ska 
redovisas som koldioxid ekvivalenter.

•	 Tungmetaller och kemikalier i förbrukningsmaterial, i 
produktion eller i slutlig produkt ska vara inventerade, 
begränsas eller ersättas enligt substitutionsprincipen.

•	 Råvaror från växter och djur ska komma från väl un-
derhållna ekosystem med effektiv användning av mark, 
underhåll av biologisk mångfald och god hänsyn till 
djurhållning (svensk lag antas som gränsvärde).
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Väsentliga förändringar under redovisnings-
perioden (G4-13)
•	 Vi har i Folksam Liv genomfört förändringar i den tradi-

tionella livförsäkringen för att säkerställa att kunderna 
ska ha en fortsatt långsiktigt bra utveckling på sitt pen-
sionssparande. Sedan den första juli 2015 tillämpar vi 
bland annat olika återbäringsräntor för gammalt och 
nytt kapital. 

•	 Folksam har tecknat förvaltningsavtal med Newsec och 
outsourcar därmed hela fastighetsförvaltningen.

•	 Under året började Folksam tillämpa Hållbarhetsprofilen, 
som är en ny standard för fonders hållbarhetsinformation. 
Det är branschforumet för hållbara investeringar, Swesif, 
där cirka 40 finansbolag ingår, som har utarbetat denna 
informationsstandard för hållbarhetsarbete i fondför-
valtningen.

•	 Folksam beslutade under 2015 att avinvestera i samtliga 
bolag som har en betydande del av sin omsättning från 
kolverksamhet.

Om och hur organisationen följer försiktig-
hetsprincipen (G4-14)
Folksam arbetar för att minska vår miljöpåverkan på flera 
sätt; i vår skadeverksamhet (se G4-12) genom överens-
kommelser/ramverk och certifieringar (se G4-15) och 
genom att ha mål för att minska utsläpp i vår egen verk-
samhet, främst genom minskat resande. Substitutions-
principen finns inskriven i vår miljöpolicy och Folksam har 
påbörjat ett arbete med att skifta våra driftsinköp till mer 
miljövänliga alternativ.

Externa regelverk, standarder och principer 
som organisationen följer eller stödjer (G4-15)

Internationella överenskommelser och ramverk
•	 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI
•	 FN:s Global Compact
•	 FN:s miljöprogram för den finansiella sektorn, UNEP FI
•	 Global Reporting Initiative, GRI
•	 ISO 26000:2012
•	 The Montreal Carbon Pledge

Certifieringar 
•	 Bra Miljöval
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Medlemskap i organisationer och sammanslutningar (G4-16)
Ömsesidighet

ICMIF 206 organisationer i 70 länder är medlemmar i International Coopera-
tive and Mutual Insurance Federation (ICMIF). Folksam är ett av över 
600 försäkringsbolag som är representerade. ICMIF är just nu det enda 
internationella samfund som representerar både ömsesidiga och koope-
rativa bolag.

Allnations Allnations är ett aktiebolag som skapades 1966 under ICMIF. Målen för 
Allnations är att stödja utvecklingen i medlemsbolag som har ekono-
miska svårigheter, att assistera vid bildandet av nya ömsesidiga och/
eller kooperativa försäkringsbolag genom investering samt att se till att 
ägarna får rimlig avkastning på investerat kapital.

AMICE ”Association of Mutual Insurers and Insurers Cooperatives in Europe”, 
bildades i januari 2008 genom en sammanslagning av två redan ex-
isterande sammanslutningar av ömsesidiga och kooperativa försäk-
ringsbolag i Europa, AISAM och ACME. Dess främsta syfte är att agera 
som enad röst för den ömsesidiga och kooperativa försäkringssektorn i 
Europa.

Branschföreningar

Svensk Försäkring Försäkringsföretagens branschorganisation som arbetar för goda verk-
samhetsförutsättningar för försäkringsföretagen.

EAPSPI KPA Pension deltar i arbetet i EAPSPI (European Association of Public 
Sector Pension Institutions) som är en europeisk samarbetsorganisation 
mellan pensionsinstitut med ansvar för offentliga pensioner. KPA Pensi-
on innehar posten som ordförande sedan 2012.

Svenska Försäkringsföreningen Organisationen ska bidra till en sund och ändamålsenlig utveckling 
av försäkringsväsendet i Sverige genom att utveckla medlemmarnas 
yrkesspecifika och generella kunskaper i försäkring.

Insurance Europe Organisationen arbetar för att främja den europeiska försäkringsmark-
naden och dess villkor.

Trafiksäkerhetsforskning

AEB Group (Autonomous Emergency 
Braking Group)

Internationell grupp med syfte att utveckla testnormer för autobroms-
system.

ETSC (European Transport Safety 
Council)

Europeisk lobbyistgrupp med syfte att påverka europeisk lagstiftning 
inom trafikområdet.

GNS (Gruppen för Nationell Samverkan) Arena för utbyte av kunskap och koordinering av verksamheter inom 
trafiksäkerhetsområdet i syfte att förverkliga Nollvisionen.

ISO/TC 22/SC 12/WG 7 Road vehicles Internationell standardiseringsgrupp inom trafikolycksanalyser där 
Folksam är ordförande.

ISO/TC 22/SC 12/WG 1 Road vehicles Internationell standardiseringsgrupp inom barnsäkerhetsområdet.

RCAR (Research Council for Automobile 
Repairs)

Internationell samarbetsgrupp inom försäkringsbranschen med fokus på 
trafiksäkerhet och reparationsmetoder.

SAFER Svensk samarbetsgrupp inom trafiksäkerhetsområdet med säte på 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

SIS/TK 237 Kollisionsprovning, trafikskadeanalyser och EEVC-samordning, svensk 
samordningsgrupp för standardisering inom specificerat område.

SIS/TK 242 Barnsäkerhet i bil. Svensk samordningsgrupp för standardisering inom 
specificerat område.
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Ägarstyrning

Hållbart Värdeskapande Folksam gick 2009 samman med 14 andra svenska institutionella in-
vesterare i ett samarbete för att gemensamt påverka svenska börsnote-
rade bolag till ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart värdeskapande.

Carbon Disclosure Project Folksam stödjer Carbon Disclosure Project (CDP) som samlar börsbo-
lags arbete med klimat, skog och vatten i sin databas, och har även varit 
med och sponsrat deras nordiska sekretariat. Idag står flera hundra 
investerare världen över, inklusive Folksam, bakom CDP.

Swesif Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbe-
tar för eller med hållbara investeringar (SRI) i Sverige. Swesif ska öka 
kunskapen och intresset för SRI hos institutionella kapitalägare och 
förvaltare. SRI omfattar investeringar som utöver finansiella faktorer tar 
hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning eller andra omvärlds-
faktorer i investeringsprocessen. Sedan våren 2014 har Folksam en 
representant i Swesifs styrelse.

Global Network Initiative Som första europeiska investerare valdes Folksam 2011 in som medlem 
i den internationella organisationen Global Network Initiative (GNI). 
Vi arbetar här tillsammans med bland andra IT-företagen Google och 
Microsoft, olika intresseorganisationer, universitet och investerare för 
mänskliga rättigheter på internet och inom telekommunikation.

Nordic Engagement Cooperation Folksam samarbetar sedan 2008 med norska KLP och finska Ilmarinen 
inom ramen för Nordic Engagement Cooperation (NEC). Syftet är att 
koordinera bolagsstyrningsaktiviteter riktade mot noterade innehav 
med avseende på miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. NEC 
har möten fyra gånger per år och däremellan har respektive investerare 
ansvar för ett antal bolag på en gemensam fokuslista.

Institutionella ägares förening Folksam samarbetar med andra institutionella ägare kring reglerings-
frågor på aktiemarknaden. Det sker bland annat inom ramen för Institu-
tionella ägares förening.

SNS – Studieförbundet Näringsliv och 
Samhälle

Folksam är medlem i SNS. Sedan 2012 har Folksam även varit medlem 
i SNS forum för forskningsbaserad dialog om bolagsstyrning och ägar-
frågor.

Miljö

Hagainitiativet Folksam blev under året medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. 
Nätverket samlar företag som arbetar för att nå visionen om ett lönsamt 
näringsliv utan klimatpåverkan. Hagainitiativet arbetar för att förstärka 
näringslivets roll i klimatpolitiken genom att visa på kopplingen mellan 
ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet.

Mänskliga rättigheter

Svenska FN-förbundet KPA Pension samarbetar sedan 2008 med Svenska FN-förbundet. 
Samarbetet går ut på att stärka mänskliga rättigheter i Sverige och 
internationellt. Två projekt som KPA Pension deltar i är ”Projekt Flicka”, 
som verkar för att förbättra villkoren för utsatta flickor i världen, och 
”Skolmat ger kunskap”.

Utbildning

Universitet och lärosäten För att öka kunskapen om försäkring i samhället och säkra Folksams 
framtida kompetensförsörjning har vi utbildningssamarbeten med uni-
versitet och yrkeshögskolor. Genom dessa erbjuds studenter studiebesök 
samt praktik och Folksam är med och utformar utbildningarnas innehåll.
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Identifierade väsentliga aspekter  
och var påverkan sker
Organisationsstruktur och redogörelse 
för enheter som ingår eller exkluderas 
(G4-17)
Redovisningen omfattar hela Folksam (Folksam 
Liv och Folksam Sak), exklusive Folksams verk-
samhet i Finland (Folksam Skadeförsäkring).  
Se ÅR Folksam Sak och ÅR Folksam Liv.

Process för definition av innehållet  
i redovisningen och identifierade  
väsentliga hållbarhetsaspekter  
(G4-18 och G4-19)
I vår hållbarhetspolicy slår vi fast vad hållbarhet 
betyder för Folksam och identifierar tre huvud-
områden för vårt hållbarhetsarbete – områden 
där vår verksamhet har störst påverkan vad gäller 
hållbarhet. 

I mötet med kund och omvärld
 Vi ska arbeta med och uppmuntra våra kunders 
och samhällets engagemang i att förebygga 

skador på människor och djur, egendom och natur. 
Vi ska möta våra kunder med stor respekt för 
deras olikheter.

I erbjudande och kapitalförvaltning
Vi ska ha ett innehåll i våra försäkringar och pen-
sionssparande som styr mot hållbarhet. Vid ska-
dereglering ska vi agera långsiktigt, hållbart och 
effektiv och vi ska investera våra kunders medel 
både lönsamt och hållbart.

I egen drift
Vi ska leva som vi lär genom att personal, resor 
och kontor tydligt återspeglar vår ambition som 
ledande i omställning mot hållbarhet.

Med utgångspunkt i denna och vår intressentdi-
alog har en arbetsgrupp lyft prioriterade frågor 
för de tre områdena i vår hållbarhetspolicy. De 
ska ses som konkreta exempel på vad som är 
väsentligt för Folksam och varje prioriterad fråga 
kan beröra ett eller flera av områdena i hållbar-
hetspolicyn.

Prioriterade frågor Väsentlig aspekt

Ansvarsfullt ägande 
Vi förvaltar 368 miljarder kronor som vi investerar i bland annat räntepapper, 
börsnoterade företag och fastigheter. Men vi ställer krav på vad vi investerar i. Hela 
vårt förvaltade kapital omfattas av kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och 
antikorruption och vi arbetar med att påverka bolagen till att bedriva en mer hållbar 
verksamhet. 

Miljö
Mänskliga rättigheter
Vår roll i samhället

Miljö och klimat 
Miljö och klimatfrågan är central för Folksam. Det blir allt dyrare att försäkra sig i 
framtiden om vi inte hjälps åt att bromsa klimatförändringarna. Vi har stora möjlig-
heter att påverka och ställer höga miljökrav. Våra bil-, villa- och fritidshusförsäk-
ringar är märkta med Bra Miljöval. Det innebär till exempel att vi renoverar hus med 
hållbart material, köper och återvinner reservdelar för bilar och ställer krav på att 
kundens ersättningsbil är miljöanpassad.  

Ekonomi
Miljö

Skadeförebyggande 
Vi kan göra mycket för att förebygga skador och hjälpa våra kunder att välja rätt, 
tänka efter före och förhindra att olyckan inträffar. På så sätt bidrar de samtidigt 
till lägre skadekostnader. Vi jobbar för att öka trafiksäkerheten, samarbetar med 
idrottsrörelsen för att minska idrottsskadorna och vi genomför en rad olika tester 
och ger skadeförebyggande råd. 

Ekonomi
Miljö
Vår roll i samhället

Samhällsansvar 
Samhällets utmaningar är Folksams. För att främja både vår egen verksamhet och 
en positiv samhällsutveckling engagerar vi oss i en rad olika frågor, samarbeten, 
partnerskap och sponsring, inte minst inom idrott. 

Vår roll i samhället

Ekonomisk styrka 
Folksam med dotterföretag är Sveriges största aktör inom försäkringar och pen-
sionssparande. Och det går bra för Folksam. Vår ekonomiska styrka ger oss möj-
lighet att påverka, förutsättningar att utveckla attraktiva produkter till våra kunder 
och att ge bra avkastning på deras pensionssparande. 

Ekonomi
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Attraktiv arbetsgivare
Folksam med dotterbolag har närmare 4 000 medarbetare fördelade på olika bolag 
och orter. För att vi ska kunna erbjuda försäkringar och pensionssparande som ska-
par trygghet och gillas av många måste vi vara en attraktiv arbetsplats med kända 
och konkurrenskraftiga erbjudanden till nuvarande och framtida medarbetare.

Anställning och villkor
Mänskliga rättigheter

Nöjda kunder
Vårt övergripande mål är att ha försäkrings- och pensionssparandebranschens 
mest nöjda kunder. Det är ett självklart mål för oss, eftersom det är våra kunder som 
äger Folksam och vi därför uteslutande kan fokusera på att skapa största möjliga 
värden för dem.

Produktansvar

Väsentliga aspekter inom och utanför organisationen (G4-20 och 21)
Aspekter Påverkan

Kunder Medarbetare Finansmarknad Opinionsbildare
Partner och 
leverantörer

Ekonomi x x x

Miljö x x x x

Anställning och villkor x

Mänskliga rättigheter x x x x

Vår roll i samhället x x x

Produktansvar x x

Effekten av förändringar i tidigare  
redovisad information (G4-22)
Inga väsentliga förändringar har gjorts på tidigare 
redovisad information.  

Väsentliga förändringar från tidigare 
redovisningar (G4-23)
I och med redovisningen för 2015 redovisar vi enligt 
GRI G4 (tidigare GRI G3). 

Intressentrelationer

Intressentgrupper och identifiering  
av intressenter (G4-24 och 25)
Våra strategiska målgrupper, som vi för dialog 
och gör mätningar mot sedan många år, är kun-
der/ägare, medarbetare, partner och leverantörer, 
finansmarknad och opinionsbildare. De är de 
grupper som direkt eller indirekt kan påverka, eller 
som påverkas av, de beslut som Folksam fattar – 
de är våra prioriterade intressenter. 

Tillvägagångssätt för kommunikation 
med intressenter (G4-26)
Vi genomför löpande undersökningar och för dialog 
med våra fem primära intressentgrupper där vi 
bland annat frågar vilka hållbarhetsrelaterade 
frågor som är viktiga för dem och vad de tycker 
om Folksams hållbarhetsarbete. Varje kvartal 
genomförs 750 telefonintervjuer med våra kunder.  
Utöver har vi tagit del av resultatet i Sustainable  
Brand Index – en undersökning där knappt 10 000 
respondenter svarat på deras syn på varumärkens, 
däribland Folksams, hållbarhetsarbete. För mål-
grupperna finansmarknad och opinionsbildare 
gör vi 125 djupintervjuer en gång per år utöver 
den årliga medarbetarundersökningen Fokus har 
vi gjort en separat enkätundersökning om medar-
betarnas syn på hållbarhet med cirka 1 800 svar.
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Väsentliga frågor som lyfts av respektive intressentgrupp  
och hur organisationen hanterat dessa frågor (G4-27)

Intressenter Väsentliga frågor Exempel på genomförda aktiviteter

Kunder och 
ägare

•	 Att vi ger kunderna 
trygghet

•	 Att vi är ansvarstagande 
och pålitliga

•	 Att vi har hållbara inves-
teringar

•	 Vi har gjort förändringar i traditionella livförsäkringen i syfte att 
värna om kundernas långsiktiga trygghet. 

•	 Vi påverkar de företag vi investerar i genom våra investerings-
kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och mot korruption. 

•	 Cirkulär egendomshantering när vi ersätter trasiga telefoner – 
ger lägre skadekostnader och minskar belastningen på miljön.

Partnerkunder •	 Att vi har bra erbjudan-
den till deras kunder/
medlemmar

•	 Att vi är tydliga och be-
skriver på ett bra sätt för 
deras kunder/medlem-
mar vad deras försäkring 
omfattar

•	 Att vi ger deras medlem-
mar/kunder trygghet god 
service

•	 Tjänsten Köra säkert lanserades i samarbete med Telia Sense.   

•	 Tillsammans med Svenska Fotbollförbundet har vi tagit fram 
tjänsten Spelklar för att förebygga skador och besvär hos fot-
bollsspelare. 

•	 Vi har tagit fram en förbättrad barnförsäkring som hamnar på 
topplats i Konsumenternas försäkringsbyrås ranking.

Medarbetare •	 Att vi är ett finansiellt 
starkt bolag

•	 Att vi påverkar, till exem-
pel i våra investeringar 
och våra leverantörer

•	 Att vi arbetar med skade-
förebyggande

•	 2015 betalades 545 miljoner kronor ut till våra kunder/ägare  
i form av återbäring. 
 

•	 Oskäliga prisskillnader inom djurvården. 

•	 Uppförandekod för leverantörer. 

•	 Test skidhjälmar, cykelhjälmar och bilbarnstolar. 

•	 Folksams färgtest.

Finansmarknad •	 Etiska investeringar
•	 Bolagsstyrning och ägar-

frågor
•	 Jämställdhet och mång-

fald

•	 Vi beslutade 2015 att avinvestera från bolag som har en bety-
dande andel av sin omsättning från kolverksamhet. 

•	 Vi screenar varje år omkring 2 000 företag, vi för ägardialog 
med ett flertal bolag vi är ägare i, vi kontaktar svenska företag 
som driver verksamhet inom en högriskbransch vad gäller miljö 
och/eller mänskliga rättigheter och vi medverkar och röstar vid 
de svenska bolagsstämmorna där vi har aktieinnehav. 

•	 Tillsammans flera andra investerare undertecknade vi ett brev, 
Carbon Risk Initiative) till de 20 bolag som ingår i MSCI World 
som stod för de största CO2-utsläppen.

Opinionsbildare •	 Miljö och klimat
•	 Sociala frågor – trygghet 

via försäkring
•	 Trafiksäkerhet

•	 Kommunerna står utan skydd vid skyfall och stormar. 

•	 Välfärdstendens och vitboken ”Så får Sverige pensioner  
i världsklass”. 

•	 Säkra och hållbara bilar. 

•	 Trafikbarometern. 

•	 Studie av mc-säkerhet. 

•	 Test av bilbarnstolar.

För mer information om respektive exempel – sök på folksam.se
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Redovisningsprofil
Redovisningsperiod (G4-28)
Kalenderåret 2015

Publicering av senaste redovisningen (G4-29)
23 mars 2015

Redovisningscykel (G4-30)
Årsvis.

Kontaktperson för rapporten (G4-31)
Helena Hjeltström Bredberg, helena.hjeltstrom@folksam.se, 
0708-31 68 24.

Rapporteringsnivå, GRI innehållsindex och 
referens till extern granskning (G4-32)
Vi redovisar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) rikt-
linjer G4 på Core-nivå och vår GRI-rapport granskas ex-
ternt av revisionsföretaget KPMG, se bestyrkanderapport 
längst bak i detta dokument. För index över aspekter och 
indikatorer – se sid 30.

Policy och rutiner för extern granskning  
(G4-33)
Folksams GRI-rapport granskas externt av revisionsföre-
taget KPMG. KPMG betraktas som oberoende i förhållan-
de till Folksam. Års- och hållbarhetsberättelse, inklusive 
GRI-rapport, behandlas på styrelsemötena för Folksam 
Sak respektive Folksam Liv.

Styrning
Organisationens bolagsstyrning (G4-34)
I Folksam företräder styrelseledamöterna försäkringsta-
garnas intressen. Styrelseledamöterna representerar där-
för de olika kundgrupperna, det vill säga den kooperativa 
sfären, fackföreningssfären, idrottsrörelsen, pensionärer, 
företagare och arbetsgivare. Sedan 2013 finns även re-
presentanter i styrelserna utanför dessa sfärer. Det är val-
beredningarna som föreslår till stämmorna vilka som ska 
sitta i styrelserna. De ska sträva efter att styrelserna får en 
lämplig sammansättning med hänsyn till kompetens, ålder 
och kön. Moderbolagsstyrelserna höll sju styrelsemöten 
vardera under 2015. Inför varje ordinarie sammanträde 
fick styrelserna en skriftlig rapport av vd över viktiga hän-
delser i Folksam och i branschen i övrigt. I enlighet med 
Folksams strategiska dagordning har styrelsen löpande 
följt upp de strategiska målen. De gick under året bland 
annat igenom ekonomirapporter, risk- och complian-
ce-rapporter, aktuarierapporter, internrevisionsrapporter, 
dotterbolagens verksamheter och ekonomier, omvärlds- 
och konkurrentanalyser. Ansvarig för vårt hållbarhetsarbete 
är vice vd. Styrelserna godkänner våra årliga rapporter 
som Års- och hållbarhetsberättelsen och GRI-rapporten. 
Utöver det har styrelserna löpande uppföljning av våra 
strategiska mätområden, där våra kunders kännedom av 
miljömärkta försäkringar är ett av måtten. Uppföljning av 
miljömålen i vår affärsplanering görs halvårsvis i Koncern-
ledningen. För mer utförlig information kring styrelsernas 
sammansättning och deras arbete, se bolagsstyrnings-
rapporter på folksam.se

Organisationens värderingar, principer,  
standarder, uppförande kod och etiska  
policyer (G4-56)
Vi har policys utifrån väsentliga områden såsom miljöpolicy, 
inköpspolicy, lönepolicy, ersättningspolicy, arbetsmiljö-
policy och policy för extern rapportering. De etiska reglerna 
tillhör Folksams viktigaste regelverk. De handlar om att vi 
ska uppfattas och vara ett företag som engagerar sig i det 
kunderna bryr sig om. Folksams värderingar speglar ett 
etiskt förhållningssätt och ska genomsyra allt vi gör. De 
omfattar hela verksamheten och anger vilka rättigheter 
och skyldigheter medarbetarna har att förhålla sig till i olika 
situationer. Alla anställda får kontinuerlig utbildning i våra 
etiska regler.
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Ansvarsfullt ägande
Våra kunder bryr sig om hur börsbolagen hanterar håll-
barhetsfrågorna. På Folksam är vi övertygade om att företag 
som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer 
lönsamma på sikt. 

Genom våra påverkande investeringskriterier för miljö, 
mänskliga rättigheter och mot korruption, påverkar vi därför 
de företag vi har aktieinnehav i. Vissa företag har vi dock 
aktivt valt att inte placera i oavsett hur liten deras miljöpå-
verkan är eller hur bra arbetsmiljö de har – då ligger de av 
styrelsen fastställda uteslutande kriterierna till grund. 

De uteslutande kriterierna är tobak och illegala vapen  
såsom till exempel klustervapen, antipersonella minor  
och kärnvapen. Dessa kriterier gäller för samtliga bolag 
inom Folksam med två undantag; dotterbolaget KPA Pension 
har beslutat om ännu hårdare uteslutningskriterier och 
investerar inte heller i tobaksindustrin, vapenindustrin, 
alkoholindustrin eller i kommersiell spelindustri. KPA Pension 
har även ett striktare miljökriterium. 

För Folksam Sak, som har certifierats med Bra Miljöval, 
innebär det att förutom tobak så utesluts investeringar i 
alkohol, samtliga vapen, porr, kolkraft, kärnkraft, uran och 
företag som kränker mänskliga rättigheter. Folksam för-
valtar 368 miljarder kronor för drygt fyra miljoner kunders 
räkning. Det ger oss möjlighet att påverka och långsiktigt 
förändra vårt samhälle. Folksams ambition att påverka 
företag att ta sitt samhällsansvar är i högsta grad ett pu-
blikt arbete, eftersom vi tror att kunskap bidrar till positiv 
förändring.

Redovisning utifrån PRI
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principles 
for Responsible Investments, PRI) är ett FN-initiativ som 
och syftar till att föra in hållbarhetsfrågor i investerings-
processen för institutionella investerare och pensionsför-
valtare. Folksam var den enda svenska investerare som 
deltog i utformningen av riktlinjerna, som gäller miljö, so-
ciala frågor och bolagsstyrning. Folksam var också en av 
de första investerarna att skriva under principerna. Vi har 
valt att redovisa årets händelser utifrån dessa principer 
för att tydliggöra hur Folksam uppfyller sitt åtagande som 
undertecknare av PRI.

Princip 1
Folksam inkluderar miljö, sociala frågor och bolagsstyrning  
i den finansiella analysen och beslutsprocessen. Folksam 

anlitar Swedbank Robur som kapitalförvaltare för stora 
delar av kapitalet, samt för etisk screening av alla inves-
teringar. Folksam anlitar även fristående konsultfirmor för 
olika analystjänster. Analysen ligger till grund för beslut 
om vilka bolag Folksam investerar i och vilka bolag som 
Folksam väljer att föra en djupare dialog med. Folksam 
röstar både för och emot aktierelaterade belöningssystem. 
Vi redovisar när vi röstar emot, annars röstar vi för. Folk-
sam har under stämmosäsongen 2015 deltagit i 41 års-
stämmor, samt varit representerade i en valberedning. 

Förutom detta har Folksam varit involverat i en rad dia-
loger med bolagsstyrelser beträffande hållbarhetsarbete 
och belöningssystem. I de fall bolagen inte har hörsammat 
Folksams synpunkter har vi valt att rösta emot belönings-
systemen. En sammanfattning av de frågor Folksam ställt 
vid stämmorna under 2015 liksom de svar som getts från 
bolagen finns på folksam.se. 

Ytterligare information om Folksams närvaro på årsstäm-
morna 2015 finns på bloggen ”En katt bland hermelinerna” 
och även gruppens twitterkonto där ni kan läsa tweets 
skrivna direkt från årsstämmorna under profilen @etik-
katten.

Dialog hjälper företag att se affärspotentialen  
i hållbarhetsfrågor
Folksams arbete med att påverka företag i hållbarhetsfrå-
gor är dels inriktat på att minska de risker som är förknip-
pade med miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter och 
korruption, dels på att få fler att se och utnyttja affärspo-
tentialen i ett ansvarsfullt företagande. Arbetet sker bland 
annat genom aktiv bolagsstyrning. 

2015 granskades verksamheten i omkring 2 000 bolag 
med fokus på företagens prestationer avseende miljö 
och mänskliga rättigheter. Folksams 20 största svenska 
innehav kontaktades och möten genomfördes under året 
med tio av dessa. Utöver detta identifierades 20 svenska 
företag som löpte störst risk att råka ut för incidenter inom 
miljö och mänskliga rättigheter. Företagen kontaktades 
och möten genomfördes med tre företag med en genom-
gång av bolagens risksituation. 

Granskningen har genom åren bidragit till att flera företag 
strukturerat om och förbättrat sitt miljöarbete eller sitt 
sätt att arbeta med mänskliga rättigheter efter dialog med 
Folksam.
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Princip 2
Folksam är en aktiv ägare och införlivar miljö och sociala 
frågor i bolagsstyrningspolicyn och arbetssättet. Folksams 
styrelser har fastställt en bolagsstyrningspolicy och etiska 
investeringskriterier för bolagens innehav. Verksamheten 
följs upp av en intern bolagsstyrningskommitté där Folksams 
vd är ordförande. Resultatet rapporteras till styrelserna. 

Folksam för dialog med börsbolag med anledning av inci-
denter. 

Folksam försöker så långt det går att påverka de bolag vi 
investerar i, exempelvis i bolagsstyrningsfrågor eller i frå-
gor som rör miljö eller mänskliga rättigheter. Under 2015 
deltog Folksam i dialoger angående bolagsstyrningsfrågor 
i två uppmärksammade fall: 

SCA 
Hygienföretaget SCA:s affärsflygplan och representation 
diskuterades livligt i media under 2015. Flygplanen an-
vändes bland annat för att transportera styrelse, ledning 
och affärskollegor till representationsjakter där flera le-
dande näringslivsföreträdare samt i vissa fall även deras 
anhöriga deltog. Bland deltagarna fanns också Folksams 
förre vd och ordförande. Folksam ställde tidigt krav på 
en extern och oberoende granskning av händelserna. En 
sådan granskning genomfördes och av den framgår att 
det inte har begåtts några lagbrott. Åklagare har därefter 
upprättat en förundersökning. Granskningen visar vidare 
att SCA följt sitt eget regelverk, men också att hanteringen 
i vissa fall varit bristfällig och att resurserna överutnyttjas. 
Bland annat hade flera av resorna inte fakturerats. För 
Folksams del innebar detta att resekostnader i samband 
med representationen debiterats först i efterhand. Styrelse 
och ledning för SCA har efter detta bytts ut och Folksam 
fortsätter att fokusera på SCA:s stora hållbarhetsutma-
ning – att minska sina koldioxidutsläpp. Händelserna i 
SCA visar att det är viktigt att granska företag både ur ett 
generellt hållbarhetsperspektiv och på vilket sätt interna 
regler är utformade och hur de följs upp.

Swedbank
Under hösten uppmärksammades att två av medlemmar-
na i Swedbanks koncernledning gemensamt investerat i 
vissa fastighetsbolag. Enligt Swedbank har dessa affärer 
utförts i överensstämmelse med bankens interna regler, 
men trots detta varit olämpliga. Därför har engagemanget 
avvecklats och bankens styrelse har skärpt det interna 
regelverket i syfte att ytterligare skydda banken mot 
intressekonflikter. Folksam ser detta som positivt efter-
som regler och regelefterlevnad är centralt när det gäller 
förtroende. Folksam utövar i detta fall påverkan främst 
genom sitt arbete i Swedbanks valberedning där Folksams 
vd ingår. Vi är också angelägna om att bankens interna 
regelverk håller samma höga kvalitet som dess arbete 
med övriga hållbarhetsfrågor.

Folksam förstärker klimatfokus i investeringar.
Folksam har sedan länge ett aktivt engagemang för kli-
matet genom att vara undertecknare av FN-initiativet 
Global Compact, UN Principles for Responsible Invest-
ments (PRI), Montreal Carbon Pledge (MCP) samt Carbon 
Disclusure Prodject (CDP).  För att världen ska kunna leva 
upp till det klimatavtal som träffades i Paris behöver am-
bitionen höjas ytterligare och alla företag måste bidra för 
att koldioxidsläppen ska minska.

Mot bakgrund av detta beslöt Folksam under 2015 att sälja 
samtliga aktierbolag som har en betydande del av sin om-
sättning från kolverksamhet. Anledningen är att kol är en 
av de främsta utsläppskällorna av koldioxid. Sammanlagt 
uteslöts ett dussintal bolag på grund av detta. Samtliga 
var sedan tidigare uteslutna ur Folksams Saks portfölj och 
flera var även uteslutna ur KPA:s portföljer på grund av 
bolagens strängare placeringskriterier. 

Stämmoförslag till oljebolag 
Folksam la tillsammans med en mängd andra investerare 
fram ett aktieägarförslag till årsstämmorna i de stora olje-
bolagen BP och Shell. Förslaget, under rubriken ”Strategic 
resilience for 2035 and beyond”, gick ut på att bolagen ska 
utöka sin årliga rapportering gällande: löpande utsläpp av 
växthusgaser, utvärdering av projektportföljen gentemot 
Internationella energiorganet IEA:s scenarier, sina planer 
för forskning och utveckling inom fossilfri energi och in-
vesteringsstrategier, relevanta nyckeltal och bonussystem 
samt sina klimatpolitiska ställningstaganden. Folksam 
röstade också för motsvarande förslag vid årsstämman i 
Statoil. Styrelserna i samtliga tre bolag rekommenderade 
sina aktieägare att godkänna förslagen, som därmed an-
togs av respektive stämma. Detta faktum är en viktig mil-
stolpe när det gäller att få bolagens ledningar att lyssna 
till de ansvarsfulla aktieägarna.

Carbon Risk-initiativet 
Tillsammans med flera andra investerare undertecknade 
Folksam ett brev till de 20 bolag som ingår i MSCI World 
som stod för de största CO2-utsläppen. I brevet uppma-
nades bolagen att återkomma med handlingsplaner och 
policyer för hur de avser minska dessa utsläpp. Breven har 
lett till att flera telefonmöten med bolagen och investerarna 
bakom brevet har ägt rum under 2015 och flera telefon-
möten är planerade för 2016. Fossilaföretagen riskerar 
varje år miljarder dollar genom att lägga stora resurser på 
att tillägna sig energireserver som aldrig kan komma att 
brännas. Carbon Risk Initiative syftar till att förebygga att 
dessa fossilföretag slösar investerarnas kapital genom att 
visa att växthusgastunga reserver utgör ett existentiellt hot 
mot deras affärsmodeller då de riskerar att bli otillgängliga 
i framtiden. Hotet om klimatförändringar, koldioxidlagar 
och andra marknadskrafter verkar alla som en drivkraft 
för att förändra vår ekonomi mot en koldioxidsnålare 
framtid med förnyelsebar energi som vår främsta tillgång.
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Folksam i dialog med utländska bolag
I det fall Folksam får kännedom om att ett innehav bryter 
mot något av våra investeringskriterier påbörjar vi en 
dialog med bolaget för att få till en förändring. Ibland når 
våra ansträngningar inte fram och vi tvingas avyttra inne-
havet. Under 2015 fattades inte något beslut om uteslut-
ning men det inleddes dialog med 13 nya bolag på grund 
av alvarligare incidenter.

Kakaoinitiativ 
Folksam har skrivit under investerarbrev avseende barn-
arbete och levnadsvillkor bland kakaobönder. Breven 
skickades till följande bolag: Nestlé, Hershey, Mondelez, 
Lindt, Olam, Cargill, Barry Callebaut. Uppföljningsmöten 
har hållits med samtliga bolag och som nästa steg plane-
ras en dialog med International Cocoa Initiative.

Palmoljeinitiativ  
Folksam deltar i ett initiativ inom palmolja som under året 
utvidgats till att även omfatta köpare av palmolja, sam-
tidigt som dialogen med producenter har fortsatt. Målet 
är att bolagen ska förbättra sitt miljö- och sociala arbete. 
Palmolja har en omfattande negativ påverkan på miljön 
och biologisk mångfald eftersom stora områden av regn-
skog skövlas för att ge plats åt odlingarna. När skogen 
bränns blir det dessutom stora utsläpp av koldioxid. Palm-
olja används framför allt inom livsmedelstillverkning och 
bland köpare av palmolja finns bland annat globala jättar 
som Pepsico, Procter & Gamble och Unilever. 

Total
Under 2012 uppgav Total att de på uppdrag av det statliga 
marockanska oljebolaget satt igång prospektering av ett 
stort offshore område i det ockuperade Västsahara. I ett 
yttrande, som publicerades 2002 av FN: s undergeneral-
sekreterare för rättsliga frågor, slog fast att prospektering 
och utvinning av naturresurser i icke-självstyrande ter-
ritorier som Västsahara är olagligt om den genomförs i 
strid med folkets intressen och önskemål. Denna typ av 
verksamhet kan knytas till brott mot FN: s Global Compact 
Principles 1 och 2 om de mänskliga rättigheterna och mot-
svarande riktlinje IV i OECD: s riktlinjer för multinationella 
företag, samt kapitel II i FN: s riktlinjer för företag och 
mänskliga rättigheter. Folksam inledde därför en dialog 
med bolaget i syfte att Totalt skulle visa hur det säker-
ställdes att verksamheten i Västsahara skulle bedrivas i 
linje med internationell rätt och med det Västsaharianska 
folkets intressen och önskemål i fokus. I annat fall bör 
företaget helt dra sig ur Västsahara. Sedan 2012 har Folk-
sam haft ett antal kontakter med Total bland annat genom 
brev, möte och genom samarbete med andra ägare.

Totalt har bekräftat sitt tillbakadragande från spanings-
avtalet vid offshore blocket i Västsahara. Avtalet löpte ut i 
början av december 2015 och företaget beslutade att inte 
förlänga det. Orsaken till att de avslutats beror troligen 

både på ekonomiska faktorer och ett lågt oljepris men den 
intensiva bolagsstyrningsdialog som Folksam och andra 
ägare har bedrivit har säkerligen också bidragit.

Folksam röstar vid utländska bolagsstämmor
Sedan 2005 använder Folksam även sitt inflytande för 
att rösta vid utländska bolagsstämmor. Detta sker genom 
elektronisk röstning. Under 2015 röstade Folksam på to-
talt 232 utländska stämmor.  

Grupptalan
2008 tog avdelningen för ansvarsfullt ägande över arbe-
tet med Folksams amerikanska grupptalansmål, så kall-
lade class actions. 2015 fick Folksam totalt in närmare 4,8 
miljoner kronor.

Princip 3
Folksam verkar för öppenhet och ökad rapportering om miljö, 
sociala frågor och bolagsstyrning i de företag vi placerar i.

Hållbart värdeskapande
Folksam är en av de institutionella ägarna som står bakom 
Hållbart värdeskapande vars syfte är att påverka svenska 
börsnoterade företag i riktning mot en hållbar utveckling 
och ett långsiktigt värdeskapande. Hållbart värdeska-
pande bjöd 2015 in styrelseordförande, vd:ar och andra 
bolagsrepresentanter i de 100 största börsbolagen till ett 
seminarium kring implementering av hållbarhetsarbetet. 
Seminariet följdes av rundabordssamtal i mindre grupper 
där deltagarna delade med sig av sina erfarenheter. 

Negativa erfarenheter 2015 
Beslutet att utesluta bolag med en betydande andel av sin 
omsättning från kol från Folksams aktieportföljer blottla-
de de svårigheter som finns med att definiera vilka bolag 
som ska omfattas. Energisektorn består av en lång kedja 
där bolag kan vara verksamma inom olika delar, allt från 
att leta efter olja till att distribuera el till hushåll. Vissa bo-
lag som har egen utvinning av eller eldning av kol redovi-
sar inte hur stor del av verksamheten den utgör.  

Mätning av koldioxidavtrycket är förknippat med en hel del 
svårigheter. Det är ett relativt trubbigt mått och det är svårt 
att se den direkta kopplingen till positiv påverkan på kli-
matet. Det finns ännu inte en gemensam branschstandard 
över hur mätningarna ska utföras. Folksam deltar därför i 
en arbetsgrupp ledd av Svensk Försäkring som syftar till 
att ta fram gemensamma riktlinjer för rapportering. 

Under 2015 skulle Folksams index för Ansvarsfullt fö-
retagande ha presenterats för sjunde gången. Indexet 
innehåller information om och betygsätter arbete med 
miljö och mänskliga rättigheter för samtliga bolag som 
är noterade på Nasdaq Stockholm. På grund av problem 
med leverans av underliggande data som är nödvändiga 
för betygsättningen kunde indexet denna gång inte tas 
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fram med fullgod kvalitet. Folksam valde därför att ställa 
in publicering av index tills kvaliteteten kan säkerställas. 
Nästa index för Ansvarsfullt företagande är beräknat till 
hösten 2016.

Princip 4
Folksam arbetar aktivt för att principerna för ansvarsfulla 
placeringar ska godkännas och implementeras inom fi-
nansbranschen.

Folksam informerar externa fonder
Folksam distribuerar flera olika fondbolags fonder. Folk-
sam informerar kunderna om vilka fondbolag i utbudet 
som är anslutna till FN:s principer för ansvarsfulla inves-
teringar, PRI. Folksams koncernledning fastställde under 
2010 en policy för externt förvaltade fonder. För alla fon-
der gäller att de fondbolag som Folksam anlitar ska upp-
manas att ansluta sig till Principles of Responsible Invest-
ment. Folksam kommer att löpande informera de externa 
fondbolagen om de uteslutningar som har gjorts på grund 
av Folksams etiska investeringskriterier samt efterfråga 
information om hur fondbolaget agerar utifrån denna 
information. För etiska fonder gäller dessutom att dessa 
ska uppfylla de villkor som Etiska nämnden för fondmark-
nadsföring, ENF har fastställt. Etiska fonder ska både ha 
en väldefinierad urvalsprocess samt tydligt redovisade 
etiska kriterier. Folksam redovisar i fondbroschyren och 
via hemsidan vilka externa fondbolag som har skrivit un-
der PRI.

Västsahara
Ansvarsfullt ägande anordnade i januari 2015 ett semina-
rium om utländska bolags verksamhet i det av Marocko 
ockuperade Västsahara. Folksam berättade vid seminariet 
att bolag som bryter mot internationell rätt och utvinner 
naturtillgångar från ockuperat område utesluts från in-
vestering. Det franska energibolaget Total, som Folksam 
inte har uteslutit, redogjorde för sin licensrättighet och 
eventuella planer för verksamhet i området och den in-
ternationella organisationens Emmaus berättade om 
sitt arbete för att stärka situationen för västsaharier. Vid 
seminariet medverkade även FN:s förre sändebud Hans 
Corell samt representant från det av Folksam uteslutna 
energibolaget Kosmos Energy. Seminariet var välbesökt 
bland annat av representanter från de fonder som säljs via 
Folksams guidade utbud.

Princip 5
Folksam samarbetar med andra placerare för att främja 
användandet av principerna.

Nordiskt samarbete för ansvarsfullt företagande
Folksam har sedan 2008 samarbetat med det norska 
livförsäkringsbolaget KLP och finska pensionsbolaget 
Ilmarinen, i Nordic Engagement Cooperation (NEC). Syf-
tet med NEC är att koordinera bolagsstyrningsaktiviteter 
för miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Fokus 
riktas mot företag där överträdelser av internationella 
riktlinjer och konventioner har konstaterats. 

Under 2015 var följande bolag på fokuslistan
•	AES •	Alstom •	Barrick Gold
•	Deutsche Post  •	Glencore  •	Nestlé
•	Shell  •	Total •	Vinci

Förutom de bolag som listats ovan var Folksam genom NEC 
även i kontakt med ett antal bolag aktiva i det av Marocko 
ockuperade Västsahara och samt engagerade i ett initiativ 
om barnarbete i kakaobranschen. 

Global Network Initiative
2011 accepterades Folksam som medlem i Global Network 
Initiative, GNI, en internationell organisation med syfte 
att arbeta för att säkra mänskliga rättigheter inom IT och 
telekom. GNI grundades av IT-företagen Google, Microsoft 
och Yahoo efter att ha kritiserats kraftigt för sin verksamhet 
i Kina. Målet med Folksams medlemskap är att som inves-
terare i IT- och telekombolag ytterligare kunna uppmärk-
samma dessa företag på vilken inverkan de har på yttran-
defrihet och integritet på nätet och vilket ansvar de bör ta.



Princip 6
Folksam rapporterar om de åtgärder som vidtas och om 
hur arbetet för att implementera principerna för ansvars-
fulla investeringar framskrider.

Montreal Carbon Pledge
Se G4-EN16. 

En katt bland hermelinerna – en blogg om ägarstyrning
Folksams avdelning för Ansvarfullt ägande finns på bloggen 
”En katt bland hermelinerna”. Bloggen fortsatte även  
under 2015 och likaså twitterkontot, @etikkatten.
•	 En katt bland hermelinerna
•	 Etikkatten på Twitter

Delade med sig av information
Under 2015 genomfördes såväl interna som externa pre-
sentationer om hur vi arbetar med Ansvarsfullt ägande.  
Liksom tidigare år blev vi även intervjuade av studenter 
och forskare för akademiska uppsatser och avhandlingar.

Folksams arbete med Corporate Governance
2015 2014 2013 2012 2011

Antal företag där Folksam fört en aktiv dialog 34 37 31 45 57

Antal svenska bolagsstämmor där Folksam medverkat 41 42 43 39 42

Valberedningar Folksam är med i 1 1 2 3 2

16
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Skadeförebyggande
Folksams förmåga att hantera risker och bygga kunskap 
är våra skarpaste verktyg för att vår verksamhet ska vara 
hållbar. Vi tänker fortsätta dela med oss av vår kunskap 
och att etablera goda samarbeten med våra kunder, det 
civila samhället, andra företag och myndigheter.

Genom att jobba skadeförebyggande kan vi minska an-
talet skador och därmed våra utbetalningar till följd av 
skador. Lägre skadekostnader gynnar dessutom våra 
kunder i form av lägre försäkringspremier. Vi arbetar ska-
deförebyggande inom tre områden:

Trafiksäkerhetsforskning
Med vår trafiksäkerhetsforskning vill vi främja trafiksä-
kerheten och rädda liv i trafiken. Lägre skadekostnader 
gynnar dessutom våra kunder i form av lägre försäkrings-
premier.

Skadeförebyggande idrottsforskning
Vi försäkrar medlemmar i 55 av Sveriges 71 idrottsförbund 
– totalt cirka 1,6 miljoner utövare och vill bidra till färre 

idrottsskador genom att samarbeta med idrottsrörelsen 
och stödja skadeförebyggande forskning.

Information och råd
Med regelbundna skadeförebyggande råd vill vi skapa 
trygghet för våra kunder. Vi genomför även undersökning-
ar och tester för att hjälpa våra kunder att göra säkra och 
hållbara val.

Forskningsstiftelsen
Folksam har en forskningsstiftelse vars uppdrag är att via 
egen verksamhet eller ekonomiska bidrag främja olycks-
falls-
och sjukdomsförebyggande, rehabiliterande samt häl-
sofrämjande vetenskaplig forskning. Stiftelsen ska i första 
hand bevilja forskningsanslag inom områdena trafik, häl-
sa och miljö. Under 2015 fick vi 51 ansökningar om forsk-
ningsanslag, varav sex beviljades.

Före exempel på skadeförebyggande aktiviteter under 
2015 – se G4-27 och G4-EC8.
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Ekonomi

DMA
Att vara ekonomiska starka ger oss möjlighet att påverka, 
förutsättningar att utveckla attraktiva produkter till våra 
kunder och att ge våra kunder trygghet i att vi kan betala 
ersättningar när skadan är framme och ge bra avkastning 
på deras pensionssparande. Se G4-19 och G4-27 för iden-
tifiering av Ekonomi som väsentlig aspekt.

Vårt ekonomiska resultat rapporteras i årsredovisning och 
delårsrapporter, och vd följer upp och redovisar resultat 
och lönsamhet kvartalsvis för styrelserna. I bolagsstyr-
ningsrapporten beskrivs vår styrning och styrelsens över-
gripande. Ekonomidirektören ingår i koncernledningen 
och från och med 2016 ingår även chef för kapitalförvalt-
ningen i där. Se årsredovisningar för Folksam Sak respek-
tive Folksam Liv för utvärdering.

Ekonomiskt resultat
Fördelning av ekonomiskt värdeskapande 
(G4-EC1)
Genom vår verksamhet skapar vi värde för våra intressenter 
på olika sätt. De premier våra kunder betalar in återfördelas 
i viss utsträckning tillbaka till kunderna och andra aktörer 
i samhället. Tabellen redovisar vårt ekonomiska värde-
skapande under 2015 för Folksam Liv och Folksam Sak.

Ekonomiskt värde genererat, mkr 2015

Intäkter* 34 166

Ekonomiskt värde fördelat

Rörelsekostnader** -22 242

Löner och ersättningar -2 343

Betalningar till kapitalförsörjningar -2 408

Betalningar till staten -878

Ekonomiskt värde behållet 6 295

  * Posten omfattar även orealiserade vinster och förluster

** Posten omfattar även värdeförändringar på placeringstillgångar  
    och försäkringstekniska avsättningar

Finansiell påverkan, samt andra risker och 
möjligheter för organisationens aktiviteter på 
grund av klimatförändringarna (G4-EC2)
På Folksam ser vi klimatförändringarna som ett hot mot 
den grundläggande principen om försäkringsbarhet och 
möjligheten för våra kunder att leva i en trygg och hållbar 
värld. Om klimatrelaterade skador ökar kommer det i 
slutändan att bli för dyrt med försäkring. Därför är klimat-
frågor avgörande för vår bransch. Ett cirkulärt tänk när 
vi jobbar med skadereglering är för Folksam ett centralt 
element för att minska våra kunders energi- och materi-
alanvändning. Upplägget är för Folksam rationellt utifrån 
ett affärsperspektiv. Det innebär lägre kostnader och i 
förlängningen lägre försäkringspremier. Handläggnings-
tiderna blir avsevärt kortare. Framförallt handlar det dock 
för oss om att minska belastningen på miljön. Kostnader 
för aktiviteter förknippade till detta är inte möjliga att 
kvantifiera.
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Indirekt ekonomisk påverkan
Betydande indirekt ekonomisk påverkan,  
inklusive omfattning (G4-EC8)
Folksams trafiksäkerhetsforskning bidrar till att rädda liv 
i trafiken. Färre trafikskador innebär även lägre skade-
kostnader och därmed lägre premier i våra bil- och hem-
försäkringar. Vi hanterar varje år fler än 50 000 trafik-
skador. Det ger oss tillgång till en stor samlad kunskap om 
hur skador uppstår, hur de kan undvikas och begränsas. 
Valet av bil har till exempel avgörande betydelse för vilka 
konsekvenser en olycka får. Trafiksäkerhetsforskningen 
kostar 7-8 kronor per bilförsäkring och år. Vi använder 
forskningsrönen till att bidra till en säkrare trafik.

Varje år skadas cirka 2 700 personer så allvarligt i trafik-
olyckor i svenska tätorter att det leder till bestående men, 
det vill säga medicinsk invaliditet. Men i den officiella sta-
tistiken ingår inte fallolyckor bland fotgängare, till exem-
pel promenaden från bussen eller parkeringsplatsen, trots 
att det är en del av resan i staden. Singelolyckor bland fot-
gängare och cyklister står för 75 procent av alla allvarliga 
trafikskador i svenska tätorter, medan andelen olyckor 
med personbilar bara är 11 procent. Olycksfördelningen 
mellan gående, cykel, mc, moped, personbil och buss visu-
aliseras i Folksams verktyg Trafikbarometern.

Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 visar att det 
krävs mellan 150 och 300 miljoner kronor varje år för att 
förbereda de svenska kommunerna för ett förändrat kli-
mat. Samma utredning räknar även med att kostnaderna 
för klimatförändringarna landar på uppemot två miljarder 
kronor om året de närmaste hundra åren. Folksam har i 
en undersökning i januari 2015 frågat samtliga Sveriges 

kommuner hur de arbetar med att förebygga skador rela-
terade till skyfall, höga flöden och översvämningar, samt 
vilket kunskapsunderlag och praktiska redskap kommu-
nerna efterlyser i arbetet med klimatanpassning. Enkäten 
besvarades av drygt 160 kommuner. Folksams undersök-
ning visar att hälften av kommunerna har bebyggelse som 
i dag är hotad om det blir en översvämning till följd av kli-
matförändringarna. Bara tre procent har vidtagit nödvän-
diga åtgärder för att undvika översvämningar som följer i 
spåren av höga vattenflöden och häftiga regn. Och när det 
gäller kostnaderna för en översvämning har 4 av 10 kom-
muner inte räknat på kostnaderna för skattebetalarna. Vår 
skadestatistik visar tydligt att antalet tillfällen med extrem 
nederbörd och påföljande skador har ökat markant. Folk-
sam anser att regeringen bör tydliggöra ansvarsfrågan 
och föreslår ett antal åtgärder:
•	 Regeringen bör öka de statliga anslagen för åtgärder 

inom stadsplanering, markanvändning, byggkonstruk-
tion och dag-/dräneringsvatten redan i vårpropositio-
nen i april.

•	 Det bör bli obligatoriskt för kommunerna att ta fram 
klimat- och sårbarhetsplaner och Länsstyrelserna bör 
åläggas att årligen följa upp hur kommunerna lever upp 
till dem.

•	 Kommunernas ansvar för detaljplaner och bygglov bör 
förlängas till 20 år.

•	 Regeringen bör se till att kommunerna har tillgång till 
nödvändiga planeringsunderlag, verktyg och kunskaper 
för att ta fram kostnadsnyttoanalyser.
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Miljö

DMA
För försäkringsbolag är effekterna av klimatförändringarna 
omedelbara. Ett varmare och fuktigare klimat kan bland an-
nat förvärra mögelskadorna på våra hus och en högre hav-
snivå hotar kust- och strandnära bostäder. Om utsläppen av 
växthusgaser fortsätter i rådande takt innebär det stora ut-
maningar för försäkringsbranschen, eftersom få kommer att 
ha råd att försäkra sig i framtiden. Återförsäkringsbolaget 
Munich Re har beräknat att klimatrelaterade skadekostna-
der för hela branschen globalt nu överstiger 1 500 miljarder 
kronor årligen. Se G4-19 och G4-27 för identifiering av Miljö 
som väsentlig aspekt.

Folksam har en utsedd Miljö och klimatchef som arbetar 
nära de verksamheter med störst miljöpåverkan. Samtliga 
affärsenheter har sedan 2014 ansvar för att inkludera mil-
jömål i den interna affärsplaneringen. Målen godkänns av 
miljö- och klimatchefen. Målen stäms av varje kvartal och 
redovisas för företagsledningen tre gånger per år. För utvär-
dering av aspekten se indikatorer för miljö nedan. 

Energi
Energianvändning inom organisationen  
(G4-EN3)
Majoriteten av all el som köps in till Folksams och KPA 
Pensions huvudkontor och kontoren runt om i Sverige är 
märkt med Bra Miljöval. Värmeförbrukningen har minskat 
under 2015 och det beror delvis på att Folksam har fortsatt 
sin omorganisering för att effektivisera verksamheten på 
kontoren runt om i landet. För beräkningsmetoder, se sid 33.

2015 2014 2013

Värmeförbrukning (MWh) 1 6 643 7 217 9 076

Elförbrukning (MWh) 8 136 8 084 8 999

Total energianvändning (MWh) 14 779 15 301 18 075
1 Värmeförbrukningen för fält- och säljkontoren är uppskattad

Indirekt energianvändning (G4-EN4)
Folksam investerar i fastigheter och jobbar aktivt med energieffektivisering. Energianvändningen kommer från ett  
stort antal fastigheter som Folksam äger, främst kontor och bostäder i Stockholm men även i andra delar av landet.  
För beräkningsmetoder, se sid 32.

Energianvändning 2015 2014 2013

Värmeförbrukning (MWh) 34 291 35 805 39 691

Elförbrukning (MWh) 12 450 13 262 14 517

Total energianvändning (MWh) 46 741 49 067 54 208

Minskning av energibehov till följd av tillhanda-
hållna produkter och tjänster (G4-EN7)
Alla våra villa-, fritidshus- och bilförsäkringar är mil-
jömärkta med Bra Miljöval. Bra Miljöval-certifieringen 
medför också att Folksam Sak inte investerar i kol, kärn-
kraft eller uran.

Kriterier för Bra Miljöval-märkta försäkringar
•	 Återbruk och miljövänliga reparationer
•	 Ersättningsbilar ska vara miljöbilar
•	 Ansvarsfulla investeringar
•	 Miljövänliga inköp
•	 Miljömärkt el
•	 Utbildning i sparsam körning

Minskningarna är inte möjliga att kvantifiera.
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Utsläpp
Direkta utsläpp av växthusgaser (G4-EN15), 
energirelaterade indirekta utsläpp av växt-
husgaser (G4-EN16) samt övriga indirekta 
utsläpp av växthusgaser (G4-EN17)
Folksams klimatpåverkan från den egna verksamheten 
och fastighetsinnehavet delas in i tre scope i enlighet med 
den internationella klimatberäkningsstandarden Green-
house Gas Protocol. 

Scope 1 representerar direkta utsläpp från den egna verk-
samheten där Folksams leasade bilar, anställdas bilar i 
tjänsten och köldmedia för Tullgården ingår. 

Scope 2 utgör indirekta utsläpp från el och värme som 
köps in till Folksams kontor. 

Scope 3 ingår indirekta utsläpp från resor med flyg och 
tåg samt papper, trycksaker, kaffe och vatten. Även el-, 
vatten- och värmeförbrukning i Folksams fastighetsinnehav, 
vilket är en investering av försäkringspremier, ingår här. 

En majoritet av Folksams utsläpp är indirekta och härrör 
från flygresor samt fastighetsinnehavet. Utsläppen från el, 
liksom elförbrukningen, har ökat något. Utsläppsfaktorn 
har justerats för att även inkludera uppströms utsläpp från 
transmissionsförluster.

För beräkningsmetoder, se sid 33.

Vi klimatkompenserar klimatfotavtrycket från vår 
verksamhet och vårt fastighetsinnehav genom Vi-skogens 
trädplanteringsprojekt. Vi-skogen planterar i snitt sex träd 
för varje ton koldioxid som släpps ut. Den totala klimat-
påverkan som vi under 2016 kommer att kompensera för 
uppgick 2015 till 5 899 ton koldioxid. Det innebär att vi 
kommer att plantera cirka 35 400 träd.

Koldioxidavtryck i vår aktieportfölj
Montreal Carbon Pledge är ett initiativ som lanserades 
2014 vid Principles for Responsible Investments (PRI) 
möte i Montreal och som förutom PRI stöds av FN:s mil-
jöprogram Finance Initiative (UNEP-FI). 

Folksam med dotterbolag är anslutna till Montreal Carbon 
Pledge sedan det grundades och det innebär att vi förbin-
der oss att mäta koldioxidavtrycket i våra aktieportföljer 
och offentliggöra resultaten. Koldioxidavtrycket redovisas 
vanligen i form av tre olika indikatorer. Enligt dessa hade 
Folksams totala investeringar i börsnoterade aktier följan-
de koldioxidavtryck under 2015:
1.  Det absoluta koldioxidavtrycket för aktieportföljen, 

motsvarande ägd andel av bolagens sammanlagda 
utsläpp, minskade till 1 258 054 ton (för 2014 var siff-
ran 1 458 947 ton). 

2.  Koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck 
relateras till ägarandel av bolagens marknadsvärde 
minskade till 11,2 ton koldioxid per förvaltade 1 miljon 
kronor (11,5). Det är långt under genomsnittet för ak-
tieindexet MSCI World som var 20,2. 

3.  Koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck rela-
teras till ägarandel av bolagens omsättning, uppgick 
till 20,7 ton per omsatt 1 miljon kronor (18,0). Motsva-
rande siffra för MSCI World var 33,4. 

Det låga koldioxidavtrycket beror dels på att Folksam har, 
i enlighet med de etiska investeringskriterierna, avstått 
från att investera i vissa bolag med stora koldioxidutsläpp 
och bolag som har en betydande del av sin omsättning 
från kolverksamhet, dels på en förhållandevis stor inves-
tering i banksektorn. 

I mätningen, som utfördes av South Pole Group, ingår 
endast de indirekta växthusgaser som uppkommit ur bo-
lagens verksamhet och produktion. Utsläpp genererade 
av bolagens produkter ingår ej då relevanta data ej finns 
tillgängliga.

•Scope 1          11 %  654 ton Co2•Scope 2         11 %  671 ton Co2•Scope 3        78 %  4 575 ton Co2



Produkter och tjänster
Effekter av miljöpåverkan genom produkter  
och tjänster (G4-EN27)
Vi har idag avtal med drygt 2 000 bil- och byggföretag 
som reparerar skadorna med miljögodkända och återbru-
kade material. Att återanvända och reparera i stället för 
att köpa nytt, är inte bara en vinst för miljön utan även en 
god affär för Folksam och för Folksams kunder. Detta ar-
betssätt bidrog under 2015 till att ett avfallsberg på 1 526 
ton kunde undvikas och att Folksam sparade 169 miljoner 
kronor vid reparation av skadade bilar. Totalt har återan-
vändning i samband med bilreparationer inneburit en bespa-
ring på drygt 1,3 miljarder kronor de senaste femton åren.

Under 2015 startade Folksam ett pilot-samarbete med 
miljöteknikföretaget Godsinlösen. Innan fick våra kunder 
i stor utsträckning pengar till en ny telefon i samband med 

en anmäld skada. Idag tar Godsinlösen emot den trasiga 
telefonen och reparerar den. Samarbetet med Godsinlösen 
har sedan årsskiftet breddats och upplägget finns nu i 
hela Folksam. Det handlar om cirka 20 000 enheter per 
år, bara när det gäller mobiltelefoner, som kommer att 
skadereglerares genom återanvändning istället för att en 
ny mobil köps, vilket innebär en besparing på drygt 60 kilo 
koldioxid per enhet.

Utöver reparation av mobiltelefoner har Folksam sedan 
2015 även börjat ta in annan skadad egendom för att i 
första hand återanvända och i andra hand återvinna. 
Även här ser vi avsevärda besparingar på bland annat 
koldioxidutsläpp.

Leverantörsuppföljning avseende miljö

Leverantörer som utvärderats enligt miljökriterier (G4-EN32)

Bilverkstäder Bildemontering
Bygg- 
entreprenörer

Tvätt- och  
sanering

Antal partner 791 (814) 9 (6) 186 (180) 68 (64)

Andel med total kravuppfyllnad 78% (66%) 89% (67%) 73% (41%) 71% (72%)

Tabellen visar våra leverantörer generellt, och inte bara våra nya leverantörer.
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Anställning och villkor

DMA
Folksam med dotterbolag har närmare 4 000 medarbetare 
fördelade på olika bolag och orter. För att vi ska kunna 
erbjuda försäkringar och pensionssparande som skapar 
trygghet och gillas av många måste vi vara en attraktiv 
arbetsplats med kända och konkurrenskraftiga erbjudan-
den till nuvarande och framtida medarbetare. Se G4-19 
och G4-27 för identifiering av Anställning och villkor som 
väsentlig aspekt. Folksams HR-direktör sitter i koncern-
ledningen och ansvarar för strategiska medarbetarfrågor 
inklusive kompetensförsörjningsfrågor.

Folksams medarbetarundersökning genomförs årligen 
och undersöker exempelvis engagemang, arbetsmiljö, 
hälsa, medarbetarskap och mångfald. Inom Folksam finns 
en mångfaldsgrupp med representanter från både verk-
samheten och de fackliga organisationerna. Folksams 
erbjudanden till medarbetare, det vill säga löner, övriga 
anställningsvillkor och förmåner ska vara attraktiva och 
bidra till att utveckla ett starkt arbetsgivarvarumärke. 
Folksam strävar efter att erbjuda medarbetare marknads-
mässiga löner och arbetar löpande med att säkra jämställda 
löner. Medarbetarnas sjuktal ska hållas låga med hjälp av 
en arbetsmiljö som främjar god hälsa, motivation och pro-
duktivitet.

Resultatet i årets medarbetarundersökning är det högsta 
vi uppnått under den tid vi kan överblicka. Med ett totalindex 
på 77 procent positiva svar tar vi ett kliv framåt från före-
gående års mätning (75 procent). En styrka är den positiva 
känslan för Folksam som helhet, där vårt totalindex har 
gått från 79 till 82 procent jämfört med förgående år. Bra 
arbetsplats, stolthet, vill arbeta kvar, attraktiva utveck-
lingsmöjligheter, framtidstro, styrs av visionen, bra erbju-
danden och rekommenderar till andra ingår i vår mätning 
av totalindexet. Alla dessa kategorier har förbättrats jäm-
fört med förgående år.

Anställning
Personalomsättning fördelat på ålder,  
kön och region (G4-LA1)
Personalomsättning för 2015 är 11,3 procent. Vi redovisar 
inte personalomsättning fördelat på kön, ålder och region, 
och heller inte antal nyanställda.

Hälsa och säkerhet
Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade 
arbetsdagar, frånvaro samt arbetsrelaterade 
dödsolyckor (G4-LA6)
Folksam har ersatt nyckeltalen ODR, IR, AR och LDR med 
sjukfrånvaro. Total sjukfrånvaro 2015 är 5,8 procent. Vi 
mäter inte sjuktal fördelat på region. 

Sjuktalen i Folksam har ökat under 2015. Den ålderskate-
gori som har högst sjuktal är personer under 30 år. Det är 
också i den ålderskategorin som Folksam har den största 
ökningen i andel anställda. För anställda under 30 år utgörs 
den totala sjukfrånvaron till väldigt stor del av korttids-
sjukfrånvaro. De anställda över 50 år har istället en högre 
andel långtidssjukfrånvaro. Folksam arbetar målinriktat 
med att sänka sjuktalen och har tillsammans med före-
tagshälsovården förstärkt arbetet med fördjupade sjuktal-
sanalyser och riktade stödinsatser. För information om hur 
sjukfrånvaro rapporteras, se Beräkningsmetoder medar-
betare, sid 37.

Mångfald och  
jämställdhet
Styrelse, ledning och medarbetare fördelat på 
kön, ålder och mångfald (G4-LA12)
Se Medarbetardata, sid 35. För åldersfördelning på koncern-
ledningen, se Årsberättelsen sid 74-75. Vi redovisar inte 
åldersfördelning på styrelser.
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Mänskliga rättigheter 

DMA
Folksams arbete med mänskliga rättigheter  
är tydligast i arbetet med ansvarsfullt ägande i för-
hållande till investeringar, i mångfaldsarbete både 
internt och i förhållande till våra kunder och i hur vi 
ställer krav på våra leverantörer. Se G4-19 och 
G4-27 för identifiering av Mänskliga rättigheter 
som väsentlig aspekt. Se ”Ansvarsfullt ägande” på 
sid 12-16 för mer information om hur vi arbetar med 
ansvarsfullt ägande. Chef för kapitalförvaltningen 
inom Folksam sitter i koncernledningen.

Se G4-12 för vår uppförandekod för leverantörer.

I Folksam har vi rutiner för att fånga upp signa-
ler som kan leda till diskriminering, trakasserier 
eller kränkningar. Se G4-HR3 för utvärdering av 
aspekten. 

Investeringar
Andel betydande investeringsbeslut 
som inkluderar krav rörande mänskli-
ga rättigheter (G4-HR1) 
Hela vårt förvaltade kapital omfattas av kriterier 
för mänskliga rättigheter, miljö och antikorrup-
tion och vi arbetar med att påverka bolagen till 
att bedriva en mer hållbar verksamhet. Vårt mål 
är inte att välja bort bolag att investera i, utan att 
påverka så många som möjligt att bli bättre på att 
ta ansvar.

Diskriminering
Antal fall av diskriminering (G4-HR3)
I medarbetarundersökningen Fokus har 133 med-
arbetare (anonymt) svarat att de har blivit utsatta 
för kränkande särbehandling det senaste året 
och 53 av dem upplever att problemen fortfarande 
kvarstår. Under året har sju personer gjort en 
anmälan och en utredning har gjorts för varje fall. 
Efter utredning har vi inga konstaterade fall av 
diskriminering under året.
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Vår roll i samhället

DMA
Alla finansiella företag i EU är skyldiga att arbeta emot, 
eller vidta åtgärder för att förhindra, penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism. Folksam följer de sanktioner som 
utfärdats mot brottsmisstänkta personer och vidtar även 
åtgärder för att förhindra mutor och korruption. Arbetet 
med att förhindra mutor och korruption hänger samman 
med Folksams arbete för att förhindra penningtvätt. Vi ut-
reder om våra kunder är personer i höga politiska befatt-
ningar som genom det löper större risk att ta emot mutor 
eller bli inblandade i korruption.

De etiska reglerna tillhör Folksams viktigaste regelverk. 
De handlar om att vi ska uppfattas och vara ett företag 
som engagerar sig i det kunderna bryr sig om. Folksams 
värderingar speglar ett etiskt förhållningssätt och ska 
genomsyra allt vi gör. De omfattar hela verksamheten och 
anger vilka rättigheter och skyldigheter medarbetarna har 
att förhålla sig till i olika situationer. De etiska reglerna 
ingår vart tredje år i den regelverksutbildning som samtli-
ga medarbetare årligen tar del av. På den grundläggande 
chefsutbildningen får dessutom nya chefer utbildning i de 
etiska reglerna för exempelvis gåvor, konferensresor och 
deltagande på event. Det ska i sin tur kunna vägleda sina 
medarbetare i etiska överväganden. Se G4-19 och G4-27 
för identifiering av Anställning och villkor som väsentlig 
aspekt.

En grundläggande del i vår verksamhet är att värdera och 
hantera risker. Genom aktiva, kontrollerade och affärs-
mässiga beslut kring risker skapar vi förutsättningar för 
att erbjuda kunderna försäkrings- och pensionssparande-
lösningar som skapar trygghet.

För att tydliggöra styrning och ansvar för riskhantering 
och riskkontroll delar vi upp verksamheten i tre an-
svarslinjer. Den första ansvarslinjen består av affärsom-
råden, enheter, moder- och dotterbolag. De ansvarar för 
att leda verksamheten så att de mål som styrelsen har 
fastställt uppfylls. De ansvarar även för riskhanteringsak-
tiviteter, uppföljningar och för att reglerna efterlevs.

Den andra ansvarslinjen innehåller risk- och compliance- 
avdelningar samt koncernchefaktuarierna. De stödjer 
och följer upp den första ansvarslinjen utifrån ramverk 
för riskhantering samt ansvarar för att ha en övergripande 
bild av risksituationen i företaget och rapportera den till 
styrelser och vd.

Den tredje ansvarslinjen är internrevision. På styrelsernas 
uppdrag granskar och utvärderar internrevisionen den 
interna styrningen och kontrollen.

I Folksam finns ett incidentrapporteringssystem där alla 
medarbetare kan anmäla oönskade händelser. Hante-
ringen av incidenter sker i verksamheten och följs upp av 
complianceorganisationen. Det finns lokala complian-
ceansvariga runtom i organisationen som följer upp att 
incidenterna blir åtgärdade. Styrelserna får rapporter om 
incidenter vid varje styrelsemöte, samt i compliancerap-
porterna som avges halvårsvis. Se G4-SO4, G4-SO5 och 
G4-SO8 för utvärdering av aspekten. 

Se sidan 17 för vårt mer information om vårt skadeföre-
byggande arbete. 



Antikorruption
Andel av verksamheten som granskats med 
avseende på korruptionsrisker (G4-SO3)
Inom skadeverksamheten betalar vi ersättning till kunder 
för reparation, återställande eller annan kompensation för 
inträffade skador. Vi anlitar företag som hjälper till med 
värdering, annan bedömning, reparation eller återstäl-
lande vid vissa typer av skador. För att minska risken för 
mutor och bestickning använder vi oss huvudsakligen av 
företag vi har avtal med. Vår inköpsavdelning ansvarar 
för upphandlingen. Vi har dessutom en utvecklad kontrol-
lapparat för att säkra att vi ersätter skador på rätt sätt. 
Den består av betalningskontroll, kvalitetsgranskning och 
skaderevision.  Dessutom sker även besiktning av vissa 
typer av skador på plats. Genom detta kontrollerar vi att vi 
hanterar skador enligt villkor, instruktioner och gällande 
lagstiftning.

Hela vårt förvaltade kapital omfattas av kriterier för kor-
ruption och Folksam ska genom våra placeringar aktivt 
påverka företag att systematiskt förebygga alla former av 
mutor och bestickning i sina affärsrelationer.

Information och utbildning om policyer och 
processer för anti-korruption (G4-SO4)
Alla anställda får kontinuerlig utbildning i vilka gåvor och 
förmåner man får lov att ta emot både ur ett mut- och be-
stickningsperspektiv och ur skatteperspektivet. Foldern 
etiska regler ges till alla anställda och finns även att häm-
ta på intranätet. Alla chefer uppmanas att kontinuerligt 
diskutera dessa frågor med sina medarbetare.

Till våra leverantörer skickas dokumenten i samband  
med att vi skickar avtal för underskrift.

Bekräftade fall av korruption (G4-SO5)
Inga bekräftade fall under året.
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Compliance
Belopp för betydande böter och totalt antal ickemonetära sanktioner mot organisationen för 
brott mot gällande lagar och bestämmelser (G4-SO8)
Inga bekräftade fall under året. 
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Produktansvar

DMA
Vi ska erbjuda produkter som ger ett skydd för olika händelser och bidrar till våra kunders trygghet 
genom livets olika skeden. Vi förändrar och utvecklar vårt erbjudande i takt med hur omvärlden och 
kundbehoven förändras. Genom våra produkter kan vi påverka kunden till ett beteende som minskar 
risker för skada på sig själv, andra eller egendom. Vi vill att våra produkter ska vara bland de tre 
bästa i neutrala och trovärdiga produktjämförelser. På så sätt får våra kunder kvitton på att vi har 
en bra och konkurrenskraftig försäkring. Ytterst ansvarig för våra produkter är produktdirektören som 
sitter i koncernledningen. Se G4-19 och G4-27 för identifiering av Produktansvar som väsentlig aspekt.

Folksam gör kontinuerliga undersökningar för att mäta gillandet på marknaden och vad kunderna 
tycker om Folksam. Folksams Kund Index, FKI, är det mått som används för att mäta kundnöjdhet. 
Nöjda kunder är ett av våra övergripande mål och ligger till grund för vårt belöningsprogram. FKI 
rapporteras löpande till koncernledning och styrelser. Se G4-PR5 för utvärdering av aspekten. 

Finansinspektionen och EU:s motsvarighet EIOPA har förtydligat kraven på försäkringsbolagens 
hantering av klagomål. Vi har en central klagomålsgrupp som ansvarar för att koordinera klagomå-
len och kvartalsvis rapportera till koncernledningen. 

En kund som är missnöjd med Folksams beslut i ett försäkrings-, sparande- eller skadeärende ska 
få ett snabbt, enkelt och kostnadsfritt omprövningsförfarande. Bolagsstämman har antagit instruk-
tion för Kundombudsmannen Folksam. Genom Kundombudsmannen ges kunderna tillgång till ett 
snabbt, enkelt och kostnadsfritt omprövningsförfarande. Kundombudsmannen är fristående från 
Folksams ledning och verkar för att kundens ärende behandlas snabbt och rättvist. Rapportering 
sker direkt till stämman. Se G4-PR8 och G4-PR9 för utvärdering av aspekten. 

I riktlinjer fastställda av vd framgår vad som ska gälla för att personuppgiftslagen, PUL, ska efter-
levas. Sammanfattningsvis gäller följande för Folksams personuppgiftsbehandling: All behandling 
av uppgifter som kan hänföras till personer i Folksams datasystem och manuella register omfattas 
av PUL. Dessa personuppgifter får bara behandlas för uttryckligt angivna och för Folksams verk-
samhet berättigade ändamål. Folksams behandling av personuppgifter grundar sig på avtal om 
försäkring eller annan finansiell tjänst. Behandling som följer av dessa avtal är tillåten. Marknadsföring 
till kunder och icke-kunder ska följa Folksams direktmarknadsföringsregler. Kunden har rätt att 
begära reklamsspärr. Folksam ska informera sina kunder om personuppgiftsbehandlingen. Om 
kunder så begär ska vi lämna utdrag ur samtliga register som innehåller uppgifter om dem själva. 
Se G4-PR8 och G4-PR9 för utvärdering av aspekten. 
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Märkning av produkter och tjänster
Resultat av kundnöjdhetsundersökningar (G4-PR5)
Kundnöjdheten är starkt kopplad till hur kunden upplever sitt försäkringsbolag. Vi mäter upplevelsen med hjälp av Folk-
sam Kund Index (FKI). Vi frågar alla kategorier av kunder (privatkunder, partner, arbetsgivare) vad de tycker om oss och 
det vi gör. Bland annat hur de uppfattar den information de får från oss, vår service, våra produkter och vårt bemötande. 

Resultatet från våra kundnöjdhetsmätningar 2015 visar att 78 procent av kunderna är nöjda med oss, vilket är en sänk-
ning jämfört med förra året. Några av de förbättringsområden vi arbetar med, som vi identifierat som viktiga för kunder-
na, kräver komplexa lösningar som först kommer att komma kunderna till godo under detta år. 

Mål 2015 Resultat 2015 Resultat 2014 Resultat 2013

FKI 79 78 79 78

Kundklagomål (Egen indikator)
Varje år har vi många miljoner kundkontakter och 2015 hanterade vi omkring en miljon skadeärenden. Det betyder naturligt-
vis att det ibland uppstår missförstånd, missnöje eller problem av olika slag. Det kan till exempel handla om att kunden 
anser att vi lämnat för lite ersättning eller att ett ärende inte hanterats enligt kundens förväntan. Då ska kunden kunna 
lämna in ett klagomål. 2015 registrerade vi cirka 5 638 klagomål för hela koncernen. Hanteringen fungerade bra och 
kunderna säger i våra mätningar att de upplever att vi blivit bättre på att hantera klagomål. En bra hantering av klago-
mål ger oss möjlighet att fånga upp problemen, göra något åt dem och dessutom försäkra oss om att kunden är nöjd. 

Kundombudsmannen och tvister
Under 2015 konsulterade knappt 9 000 kunder kundombudsmannen, varav cirka 1 400 blev ärenden. 19 procent ledde 
till någon form av ändring till kundens förmån. En viktig del av kundombudsmannens arbete är att återkoppla erfaren-
heter från sin verksamhet till Folksam. Funktionen arbetar aktivt med att förmedla budskapet till Folksam att det ska 
framgå tydligt av villkoren vad en kund är berättigad till. 

Vi eftersträvar att hålla en hög kvalitet i vår skadereglering och relativt få ärenden har lett till tvist. Under 2015 avsluta-
des 78 ärenden av Allmänna Reklamationsnämnden. Inga av dem ändrades till kundens förmån. Av de 118 ärenden som 
under året avgjordes i domstol träffade Folksam en förlikning eller vann i en majoritet av målen.

2015 2014 2013

Antal skador 1 001 000 935 000 870 000

Antal inkomna ärenden till Kundombudsmannen 1 394 1 306 1 300

Andel ändrade till kundens förmån, procent 19 21 21

Antal inkomna ärenden till ARN 80 122 115

Andel ändrade till kundens förmån, procent 0 5 3

Antal inkomna ärenden till domstol 110 152 114

Compliance
Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande  
tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster (G4-PR9)

Inga böter. 
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Appendix

GRI-index
Standardupplysningar

Strategi och analys

G4-1 Uttalande av verkställande direktör 3

Organisationsprofil

G4-3 Organisationens namn 3

G4-4 Viktigaste varumärken, produkter och tjänster 3

G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor 3

G4-6 Länder där verksamhet bedrivs 3

G4-7 Ägarstruktur och företagsform 3

G4-8 Marknader där organisationen är verksam 3

G4-9 Organisationens storlek 3

G4-10 Medarbetardata 3

G4-11 Andel medarbetare som omfattas av kollektivavtal 4

G4-12 Beskrivning av leverantörskedja 4

G4-13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden 5

G4-14 Om och hur organisationen följer försiktighetsprincipen 5

G4-15 Externa regelverk, standarder och principer som organisationen följer eller stödjer 5

G4-16 Medlemskap i organisationer och sammanslutningar 6

Identifierade väsentliga aspekter och var påverkan sker

G4-17 Organisationsstruktur och redogörelse för enheter som ingår eller exkluderas 8

G4-18 Process för definition av innehållet i redovisningen 8

G4-19 Identifierade väsentliga hållbarhetsaspekter 8

G4-20 Väsentliga aspekter inom organisationen 9

G4-21 Väsentliga aspekter utanför organisationen 9

G4-22 Effekten av förändringar i tidigare redovisad information 9

G4-23 Väsentliga förändringar från föregående redovisning 9

Intressentrelationer

G4-24 Intressentgrupper 9

G4-25 Identifiering av intressenter 9

G4-26 Tillvägagångssätt för kommunikation med intressenter 9

G4-27 Väsentliga frågor som lyfts av respektive intressentgrupp och hur organisationen  
hanterat dessa frågor 10
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Redovisningsprofil

G4-28 Redovisningsperiod 11

G4-29 Publicering av senaste redovisningen 11

G4-30 Redovisningscykel 11

G4-31 Kontaktperson för rapporten 11

G4-32 Rapporteringsnivå, GRI innehållsindex och referens till extern granskning 11

G4-33 Policy och rutiner för extern granskning 11

Styrning  

G4-34 Organisationens bolagsstyrning 11

Etik och integritet

G4-56 Organisationens värderingar, principer, standarder, uppförandekod och etiska policyer 11

Specific Standard Disclosures 

Ekonomi  

DMA 18

Aspekt: Ekonomiskt resultat

G4-EC1 Fördelning av ekonomiskt värdeskapande 18

G4-EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter  
på grund av klimatförändringarna 18

Aspekt: Indirekt ekonomisk påverkan

G4-EC8 Betydande indirekt ekonomisk påverkan, inklusive omfattning 19

Miljö  

DMA 20

Aspekt: Energi 

G4-EN3 Energianvändning inom organisationen 20

G4-EN4 Indirekt engergianvändning 20

G4-EN7 Minskning av energibehov till följd av tillhandahållna produkter och tjänster 20

Aspekt: Utsläpp

G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) 21

G4-EN16 Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2) 21

G4-EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) 21

Aspekt: Produkter och tjänster

G4-EN27 Effekter av miljöpåverkan genom produkter och tjänster 22

Aspekt: Leverantörsuppföljning avseende miljö

G4-EN32 Andel av nya leverantörer som utvärderats enligt miljökriterier 22
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Anställning och villkor

DMA 23

Aspekt: Anställning

G4-LA1 Personalomsättning fördelat på ålder, kön och region 23

Aspekt: Hälsa och säkerhet

G4-LA6 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt arbetsrelaterade  
dödsolyckor 23

Aspekt: Mångfald och jämställdhet

G4-LA12 Styrelse, ledning och medarbetare fördelat på kön, ålder och mångfald 23

Mänskliga rättigheter

DMA 24

Aspekt: Investeringar

G4-HR1 Andel betydande investeringsbeslut som inkluderar krav rörande mänskliga rättigheter 24

Aspekt: Diskriminering

G4-HR3 Antal fall av diskriminering 24

Vår roll i samhället

DMA 25

Aspekt: Antikorruption

G4-SO3 Andel av verksamheten som granskats med avseende på korruptionsrisker 26

G4-SO4 Information och utbildning om policyer och processer för antikorruption 26

G4-SO5 Bekräftade fall av korruption 26

Aspekt: Compliance

G4-SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal ickemonetära sanktioner mot organisationen  
för brott mot gällande lagar och bestämmelser 27

Produktansvar

DMA 28

Aspekt: Märkning av produkter och tjänster

G4-PR5 Resultat av kundnöjdhetsundersökningar 29

Aspekt: Compliance

G4-PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhandahållandet  
och användningen av produkter och tjänster. 29
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Beräkningsmetoder Miljö
Folksams totala utsläpp av koldioxid  
för klimatkompensation 2015
Folksamredovisar vatten- och el- och värmeförbrukning 
från den egna verksamheten och fastighetsinnehavet.  
I redovisningen presenteras utsläppen från kontor, fast-
igheter, tjänsteresor med flyg och tåg samt bilresor med 
Folksams och dess dotterbolags leasade bilar och anställdas 
bilar som körs i tjänsten.

Klimatfotavtrycket innehåller även utsläpp från köldmedia, 
papper, trycksaker och kaffe. Dessutom anges hur många 
av Folksams partners, när det gäller bilverkstäder, bil-
demonteringsanläggningar, byggentreprenörer och tvätt- 
och saneringsföretag, som uppfyller Folksams miljökrav.

Beräkning baserade på koldioxidekvivalenter 
Där det är möjligt har utsläppen beräknats i CO2e, koldi-
oxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter innebär att alla 
sju växthusgaser och inte bara koldioxid ingår i utsläpps-
beräkningarna. Det säkerställer att Folksam klimatkom-
penserar för hela klimatpåverkan och inte enbart koldiox-
idutsläppen. Av samma anledning är utgångspunkten att 
räkna konservativt och ta höjd vid de tillfällen där under-
laget har varit knapphändigt, exempelvis vid beräkningen 
av klimatpåverkan från anställdas bilar. 

Nytt för 2015 är att utsläppsfaktorn för elen har justerats för 
att inkludera uppströms utsläpp som sker vid elöverföring, 
d.v.s. transmissionsförluster. 

El-, värme- och vattenförbrukning
El- och värmeförbrukning kommer från de lokaler där 
Folksam äger fastigheten och bedriver egen verksamhet i, 
de lokaler som Folksam hyr och har egna avtal på el eller 
de fastigheter som Folksam äger och hyr ut. Ägarformen 
och om verksamhet bedrivs i lokalerna eller inte påverkar 
vad som ska ingå i Folksams totala energi- och vattenför-
brukning. 

Folksam består av följande fyra juridiska personer vilka 
ingår i förbrukningssiffrorna. 
•	 Folksam Liv1 (helt ägda fastigheter)
•	 Folksam Liv2 (fd Gyllenforsen som Folksam äger till  

71 procent)
•	 Folksam Sak (helt ägda fastigheter)
•	 KPA Pension (ägs av Folksam till 60 procent)
•	 Dessutom är Folksams dotterbolag Förenade Liv inklu-

derat. 

Siffror baserade på avläsningar
Förbrukningssiffror för el, vatten och värme är baserade 
på avläsningar i Folksams fastighetssystem per 31 januari 
varje år. Justeringar av, till exempel utsläppsfaktorer och 
mätfel, sker kontinuerligt under året vilket förklarar even-
tuella avvikelser med tidigare års rapportering i hållbar-
hetsredovisningen.

Uppvärmning av fastigheter
Uppgifterna om koldioxidutsläpp från fastigheter 2015 
bygger på värmeförbrukningsstatistik i MWh och CO2 
från vår fastighetsförvaltare, medan värmeförbrukningen 
för fält- och säljkontoren är uppskattad. Majoriteten av 
uppvärmning sker med fjärrvärme och några fastigheter 
använder olja och naturgas.

Liv2 ägs till 71 procent av Folksam. Koldioxidutsläppen  
2015 motsvarar Folksams andel, det vill säga 71 procent, 
av de totala koldioxidutsläppen från värme för Liv2. 

KPA Pension ägs till 60 procent av Folksam. Redovisade 
koldioxidutsläpp motsvarar Folksams andel, det vill säga 
60 procent av KPA Pensions fastigheters koldioxidutsläpp 
från värme.

Elförbrukning i fastigheter
Koldioxidutsläppen från elförbrukning i Folksams fast-
igheter 2015 är relativt låga eftersom Folksam använder 
ursprungsmärkt vindkraftsel märkt med Bra miljöval. För-
brukningen 2015 baseras på faktiska förbrukningssiffror. 
Liv2 ägs till 71 procent av Folksam. 

Koldioxidutsläppen motsvarar Folksams andel, det vill 
säga 71 procent, av de totala koldioxidutsläppen från 
elförbrukning för Liv2. KPA Pension ägs till 60 procent 
av Folksam. Redovisade koldioxidutsläpp motsvarar 
Folksams andel, det vill säga 60 procent av KPA Pensions 
fastigheters totala utsläpp från elförbrukning. Utsläppen 
har beräknats i fastighetssystemet Greenadvisor, och har 
levererats av Rickard Rothpfeffer på Greencon. 
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Vattenförbrukning i fastigheter
Koldioxidutsläppen från vatten i Folksams kontor och 
fastigheter är baserade på faktiska förbrukningssiffror. 
Vattenförbrukningen för sälj- och fältkontoren ingår inte i 
den redovisade vattenförbrukningen. Koldioxidutsläppen 
motsvarar Folksams andel, det vill säga 71 procent, av de 
totala koldioxidutsläppen från vatten. 

KPA Pension ägs till 60 procent av Folksam. Redovisade 
koldioxidutsläpp motsvarar Folksams andel, det vill säga 
60 procent av KPA Pensions fastigheters utsläpp från 
vatten. Utsläppen har beräknats i fastighetssystemet Gre-
enadvisor, och har levererats av Rickard Rothpfeffer på 
Greencon.

Köldmedia
Nytt sedan 2014 års redovisning är att köldmedia för 
Tullgården har inkluderats i klimatfotavtrycket. Den köld-
media som rapporterats är det läckage som har uppstått i 
aggregaten. 
Eftersom läckage av köldmedia sker oregelbundet har 
läckaget av köldmedia i kilo redovisats som ett medelvär-
de över fyra år (2012, 2013, 2014 och 2015) eftersom det 
ger en mer rättvisande bild. Utsläppen har sedan beräk-
nats i kalkylverktyget Our Impacts.

Flygresor
Folksams och dess dotterbolags tjänsteresor ingår i 2015 
års hållbarhetsredovisning. Koldioxidutsläppen från flyg 
2015 bygger på statistik från vår resebyrå Ticket. Ut-
släppssiffran från resebyrån har multiplicerats med en 
faktor två. 
Anledningen är att flygets klimatpåverkan är högre än 
landbaserade transporter. Det beror, bland annat, på att 
vattenånga och kväveoxider släpps ut på hög höjd och 
bildar kondensstrimmor och ozon som har en värmande 
effekt. Att använda en multiplikator är i linje med praxis 
hos olika aktörer som gör klimatberäkningar.

Tåg
Folksams och dess dotterbolags klimatfotavtryck från 
tågresor bygger på statistik om antal personkilometer 
från SJ och utsläppen har beräknats i kalkylverktyget Our 
Impacts.

Bilresor
Uppgifterna om Folksams och dess dotterbolags utsläpp 
från bilar bygger på statistik om milersättning. Bilarna har 
delats in i två kategorier: 

Bil A
Antal kilometer som körts med bilar som vid inköp uppfyll-
de Folksams krav på säkerhet och miljö (dvs. bränslesnåla 
bensin- och dieselbilar, etanolbilar, gasbilar och hybrider) 

Bil B
Antal kilometer som kördes med övriga bilar.
•	 Vi utgår från att Folksamgodkända bilar (Bil A) släpper 

ut 129 gram/km*. Detta är en uppskattning över de ge-
nomsnittliga utsläppen från denna bilgrupp, se mer om 
bilgruppen ovan.

•	 Vi utgår från att (Bil B) släpper ut 181 gram/km**  
(enligt uppgifter från Naturvårdsverket).

*  Baserat på genomsnittliga koldioxidutsläpp för Folksamgodkända bilar. 

**  Baserat på genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya bilar i Sverige år  
2006–2008, rapport 5946 Naturvårdsverket.

Beräkning av utsläpp från bilar:
(Bil A) km x 129 gram = (CO2 Bil A)
(Bil B) km x 181 gram = (CO2 Bil B)
Summa: CO2 Bil A + CO2 Bil B = Totala CO2 Bil

Papper, trycksaker och kaffe
Statistik för papper, trycksaker och kaffe kommer från 
Folksams inköpsavdelning samt från kommunikationsav-
delningen. Statistik om inköpt kopieringspapper, kuvert, 
utdataproduktion, trycksaker samt kaffe har rapporterats 
i vikt för att därefter beräknas om till koldioxidekvivalen-
ter i kalkylverktyget Our Impacts.
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Medarbetardata
Medarbetare 2015 2014 2013 2012 2011

Antal medarbetare 3924 3868 3641 3497 3400

- varav kvinnor (procent) 53 53 53 52 51

- varav män (procent) 47 47 47 48 49

Medelålder 43,9 44,2 44,8 45,3 45,2

Antal chefer 373 377 381 356 334

- varav kvinnor (procent) 49 48 47 47 47

- varav män (procent) 51 52 53 53 53

Personalomsättning (procent) 11,3 8,8 9,8 12,0 8,0

Åldersfördelning (procent) 2015 2014 2013 2012 2011

-29 år 16,3 15,1 13,2 11,1 9,7

30-39 år 20,7 20,6 20,5 20,7 20,8

40-49 år 28,3 29,1 30,0 31,3 31,4

50-59 år 27,0 26,8 27,6 27,5 28,3

60 år - 7,7 8,3 8,7 9,4 9,9

 

Anställnings- och  
arbetsform (procent) 2015 2014 2013 2012 2011

Tillsvidareanställda 97 97 97 98 97

Visstidsanställda 3 3 3 2 3

Heltidsarbetande 93 93 92 92 91

Deltidsarbetande 7 7 8 8 9

 

Kvinnor - Könsfördelning  
styrelser och ledning  
(procent) 2015 2014 2013 2012 2011

Styrelse - Folksam Liv 50 36 50 50 50

Styrelse - Folksam Sak 42 36 50 58 58

Koncernledning 50 45 45 45 45
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Män - Könsfördelning  
styrelser och ledning  
(procent) 2015 2014 2013 2012 2011

Styrelse - Folksam Liv 50 64 50 50 50

Styrelse - Folksam Sak 58 64 50 42 42

Koncernledning 50 55 55 55 55

Sjukfrånvaro 2015 2014

Total sjukfrånvaro (procent) 5,8 4,5

kvinnor (procent) 7,2 5,8

män (procent) 4,1 3,1

Totalindex medarbetar-
undersökning (procent)* 2015 2014 2013 2012 2011

77 75 76 72 72

Har individuella mål för  
sin prestation (procent)* 2015 2014 2013 2012 2011

92 93 92 93 91

Andel som känner stort  
engagemang i sitt arbete 
(procent)* 2015 2014 2013 2012 2011

87 85 84 85 82

Totalindex ledarskap,  
närmaste chef (procent)* 2015 2014 2013 2012 2011

80 79 79 76 75

Andel som bytt tjänst internt  
de senaste 12 månaderna 2015 2014 2013 2012 2011

På eget initiativ utifrån utan-
nonserad tjänst (procent)

9 7 8  -  - 

I samband med en organisa-
tionsförändring (procent)

4 8 8  -  -

* Andel som svarat 4-5 på en 5-gradig skala i medarbetarundersökningen 2015
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Beräkningsmetoder Medarbetare
Dotterbolag
I tabellerna med personalnyckeltal inkluderas alla dotterbolag utom Folksam skadeförsäkring i Finland.  
Avgränsningar; i tabellerna med personalnyckeltal redovisas inte timavlönade och arvodister.

Antal medarbetare
Inkluderar alla tillsvidareanställda och provanställda, samt alla visstidsanställda per den 31 december 2015.  
Exklusive timavlönade och arvodister.

Medelålder
Samma som Antal medarbetare.

Antal chefer
Samma som Antal medarbetare.

Personalomsättning
Samma som Antal medarbetare. Det lägsta av antingen antalet externt nyanställda eller antalet avgångar under året,  
dividerat med antalet medarbetare. Redovisas i procent.

Åldersfördelning
Samma som Antal medarbetare.

Anställningsform medarbetare
Samma som Antal medarbetare.

Sjukfrånvaro
Rapporterad sjukfrånvaro i förhållande till schemalagd tid.  Sjukanmälan görs till Previa och registreras i vårt HR-system.  
Andelen beräknas på samma population som Antal medarbetare. Räknas på helt kalenderår.
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Revisors rapport över översiktlig  
granskning av Folksams GRI-rapport 
Till Folksam 

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen och företagsledningen 
i Folksam ömsesidig livförsäkring och Folksam ömsesidig 
sakförsäkring (”Folksam”) att översiktligt granska Folksams 
GRI-rapport för år 2015. 

Styrelsens och företagsledningens ansvar  
för GRI-rapporten 
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret 
för att upprätta GRI-rapporten i enlighet med tillämpliga 
kriterier, vilka framgår på sid 11 under indikator G4-32 i 
GRI-rapporten, och utgörs av de delar av Sustainability 
Reporting Guidelines (utgivna av The Global Reporting  
Initiative (GRI) som är tillämpliga för GRI-rapporten,  
samt av företagets egna framtagna redovisnings- och  
beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den  
interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta  
en GRI-rapport som inte innehåller väsentliga fel, vare  
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om GRI-rapporten 
grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
ISAE 3000. Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller 
översiktlig granskning av finansiell information utgiven 
av IFAC. En översiktlig granskning består av att göra för-
frågningar, i första hand till personer som är ansvariga 
för upprättandet av GRI-rapporten, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översiktliga gransknings-
åtgärder. En översiktlig granskning har en annan inrikt-
ning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt IAASBs 
standarder för revision och god revisionssed i övrigt har. 
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard 
on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för 
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer 
och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, 
standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar 
och andra författningar. De granskningsåtgärder som vidtas 
vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att 
skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla 
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit iden-
tifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen 
grundad på en översiktlig granskning har därför inte den 
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företags-
ledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att 
dessa kriterier är lämpliga för upprättande av GRI-rapporten.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning 
är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund 
för vårt uttalande nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att GRI-rapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad  
i enlighet med de av styrelsen och företagsledningen 
angivna kriterierna.

Stockholm den 22 mars 2016
KPMG AB

Anders Bäckström Torbjörn Westman
Auktoriserad revisor Specialistmedlem i FAR



Du äger Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Det betyder att  
våra kunder också är våra ägare och att vårt  

överskott går tillbaka till kunderna.  
Så har vi alltid fungerat. 
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