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Väsentliga händelser
•	 Stormen Alfrida som drog in över Sverige i början av året 

ledde till cirka 2 200 skador och en uppskattad kostnad 
på omkring 40 miljoner kronor för Folksam Sak. 

•	 Folksam Stor kom bäst ut i branschen i Konsumenternas 
nya jämförelse av villaförsäkringar.

•	 I januari investerade Folksamgruppen i en blå och en  
 grön obligation. Den ena obligationen gavs ut av  
Nordiska Investeringsbanken (NIB) och är en nordisk- 
baltisk blå obligation, Baltic Blue Bond, som går till  
investeringar för att hantera och skydda vattenresurser 
i Östersjöområdet. KPA Pension är den största tagaren 
inom Folksamgruppen, som investerade totalt 400 miljoner 
kronor. Den andra, med bolån som säkerhet, är en grön 
obligation och emitterades av SBAB. Folksamgruppens 
andel var 425 miljoner kronor.

•	 IF Metall valde Folksam till sin inkomstförsäkring för sina 
260 000 yrkesaktiva medlemmar. Försäkringen som är 
obligatorisk gäller i 100 dagar och täcker inkomster upp 
till 50 000 kr.

•	 Folksam Liv justerade återbäringsräntan från den 1 februari 
för tjänstepension från 4 till 3 procent. 

•	 Folksamgruppen investerade 70 miljoner euro i EQTs fjärde 
infrastrukturfond. Investeringen bidrar till att diversifiera 
försäkringsgruppens portföljer genom fortsatt fokus på 
infrastruktur.

•	 Folksamgruppen investerade exklusivt 2,8 miljarder kronor 
(300 MUSD) i en obligation, utgiven av Världsbanken, 
som fokuserar på matsvinn. Det är Världsbankens första 
obligation riktad mot FN:s hållbarhetsmål 12 om ansvars-
full produktion och konsumtion. Investeringen fördelade 
sig enligt följande: Folksam Liv 1 246 miljoner kronor  
(133 MUSD), Folksam Sak 375 miljoner kronor (40 MUSD),  
KPA Pension 1 189 miljoner kronor (127 MUSD).

•	 Frågan om penningtvätt har varit aktuell under perioden. 
Till följd av den har Folksamgruppens aktieinnehav i 
Swedbank minskat i värde. Folksamgruppen ser långsiktigt 
på innehav i Swedbank och verkar för att transparens  
och tydlighet ska prägla bankens fortsatta arbete mot 
penningtvätt. 

Hänt efter periodens utgång
•	 Den 15 april, presenterade FN:s generalsekreterare  

Antonio Guterres ett nytt globalt nätverk för investerare 
för att stimulera investeringarna i linje med Agenda 2030. 
Svensk representant i FN-nätverket är Folksamgruppens 
koncernchef Jens Henriksson.

Översikt: Folksamgruppen
Folksam totalt Jan – mar 2019 Jan – mar 2018 2018 2017
Folksam kundindex (FKI), % 747 72 75 78
Premier, Mkr1 23 899 22 203 54 020 49 939
Förvaltat kapital, Mkr2,3,4 431 184 406 111 404 059 394 125
Fondförsäkringstillgångar, Mkr3,4,5 155 799 142 599 137 076 139 632
Antal heltidstjänster6 3 615 3 716 3 771 3 716

1)  Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst  
i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring  
i de försäkringsbolag som ingår i Folksamgruppen.

2)  Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3)  Avser vid periodens slut.

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

5)  Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6)  Baseras på betald tid under perioden.
7)   I FKImätetalet ingår privat och individmarknad, inte partner och företag 

utan bara privat och individmarknad.
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I den här delårsöversikten redovisar vi Folksam totalt, Folksam Sak-gruppen och Folksam Liv-gruppen. Med grupp avses samtliga försäkrings-
företag inom Folksam Liv och Folksam Sak, det vill säga både de som konsolideras och de som inte konsolideras. Undantaget från detta i nyckel-
talstabellerna för Folksam Liv-gruppen och Folksam Sak-gruppen är solvenskvoten som avser respektive legal koncern. Vi koncentrerar oss på 
resultaten för moder- bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt dotterföretaget KPA Pensionsförsäkring. Vi redovisar även ett antal centrala 
nyckeltal för de övriga dotter- och intresseföretagen inom Folksamgruppen.

Folksam Liv

Folksam  
Fondförsäkring

KPA  
Pension**

Folksam  
LO Fondförsäkring

Folksam Sak

Tre KronorSaco Folksam  
Försäkring

51%*

51%*60%*

Tre varumärken, två koncerner och åtta försäkringsbolag

* Avser Folksamgruppens ägarandel.
**  Varumärket KPA Pension omfattar moderbolaget KPA AB, försäkringsbolagen KPA Livförsäkring AB (publ) (KPA Livförsäkring) och KPA Pensions försäkring AB (publ)  

(KPA Pensionsförsäkring) samt KPA Pensionsservice AB.
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Händelserik start  
på 2019
Folksamgruppens första kvartal 2019 känne-
tecknas av ett förstärkt kostnadsfokus.  
Vi har de senaste åren moderniserat och  
konsoliderat för att möta kraven från kunder 
och marknad. Hög effektivitet är nyckeln  
till lägre premier och bättre villkor för våra 
kunder och ägare. 

Folksamgruppen satsar på att öka affärsvolymen genom  
att möta kundernas behov och erbjuda dem mer kompletta 
försäkringserbjudande. Samtidigt är digitaliseringen en  
utmaning. Att vårt erbjudande är lättillgängligt är av stor 
vikt för att vi ska kunna slåss om ökade marknadsandelar. 

Vår premievolym växte det första kvartalet med 7,7 procent, 
jämfört med samma period förra året. Ökningen är uteslu-
tande inom livverksamheten, beror till en delgav tekniska 
faktorer och sker till större delen inom KPA Pension. Det för-
valtade kapitalet ökade med 6,2 procent, jämfört med sam-
ma period i fjol. Avkastningen låg på 3,5 procent i Folksam liv 
och 4,9 procent i KPA Pensionsförsäkring. Skillnaden beror 
till stor del på den dåliga avkastningen i Swedbankaktien.

Hållbarhet är en del av vår kärnverksamhet och genom vår 
storlek ger det oss stora möjligheter att påverka samhället. 
Med investeringar på över 30 miljarder kronor i gröna och 
hållbara obligationer är vi världsledande på området. I mars 
investerade vi 2,8 miljarder kronor i en exklusiv obligation 
från Världsbanken, med syfte att minska det globala mat-
svinnet. 

Vi stödjer principer som FN:s Global Compact och ansvars-
fulla investeringar (PRI) och vi arbetar för att världen ska  
nå FN:s 17 globala klimatmål. Vi ska bli fossilfria i egen 
verksamhet redan 2030.

Den 15 april träffade jag FN:s generalsekreterare Antonio 
Guterres när han presenterade det globala nätverket Global 
Investors for Sustainable Development (GISD), vars syfte är 
att stimulera investeringar i linje med Agenda 2030. Jag är 
glad och stolt över att som Folksamgruppens koncernchef 
vara svensk representant i GISD.

Som storägare i Swedbank är det svårt att prata hållbarhet 
utan att nämna misstankarna om penningtvätt som offent-
liggjordes i media under det första kvartalet. Att förebygga 
och motverka penningtvätt är viktigt för finansbranschens 
långsiktiga förtroende. För Folksamgruppen är det självklart 
att varje misstanke om penningtvätt ska granskas och  
utredas. Vi välkomnar därför myndigheternas utredningar 
och vår uppfattning kommer att grundas på utredningarnas 
slutsatser. Att vara en ansvarsfull ägare är att vara kritisk 
och det har vi varit och kommer att fortsätta att vara. 

För allt handlar om en sak. Våra kunder ska känna sig trygga 
i en hållbar värld. 

Jens Henriksson
Vd och koncernchef
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Marknadsöversikt och Folksamgruppen
Marknadsutveckling

Folksamgruppen behåller sin position på marknaden.  
Premiesiffror från Svensk Försäkring efter utgången av 
2018 visade att vi fortsätter att vara marknadsledare inom 
liv-försäkring och marknadstrea inom sakförsäkring. 

Den totala konkurrensutsatta livförsäkringsmarknaden 
ökade under tolvmånadersperioden 2018 med nio procent 
till 232 miljarder kronor. Folksamgruppen behöll sin ledande 
ställning på totala premier inom livförsäkring och marknads-
andelen låg stabil på 14,5 (14,5) procent (inbetalda premier 
för både gamla och nya försäkringar). Marknadsandelarna 
fortsatte att öka inom kollektivavtalad tjänstepension. Mark-
nadsandelen inom nyteckning ökade till 13,1 (10,8) procent. 

Den totala sakförsäkringsmarknaden växer med 5 procent 
till jämfört med föregående år, till drygt 84 miljarder kronor. 
Folksamgruppen är fortfarande den tredje största aktören 
med en marknadsandel om 16 procent, vilket är i nivå med 
föregående år. 

Folksamgruppens totala premievolym efter årets tre första 
månader 2019 uppgick till 23 899 (22 203) miljoner kronor. 
Folksam Liv-gruppen står för 20 490 (18 673) och Folksam 
Sak-gruppen för 3 408 (3 530) miljoner kronor av premie-
volymen. 

Makroekonomi

Den globala ekonomiska tillväxten visar tydliga tecken på 
att mattas av. Den internationella valutafonden IMF förväntar 
sig att den globala tillväxten uppgår till 3,3 procent 2019, 
vilket är en nedjustering med 0,2 procentenheter jämfört 
med den tidigare prognosen i januari. För 2020 ligger den 
globala tillväxtprognosen på 3,6 procent. Ökade handels-
hinder mellan USA och Kina är en viktig anledning. Även 
tillväxten i USA väntas bromsa in något.

Åldrande befolkningar, svag produktivitetsutveckling, 
protektionism och mindre integration av världsekonomin 
är andra risker för den globala ekonomin. Tillväxten i den 
svenska ekonomin väntas också bromsa in under 2019.  
IMF sänker tillväxtprognosen med en procentenhet till  
1,2 procent. För försäkringsbranschen är den låga ränte nivån 
alltjämt en utmaning utifrån ett avkastningsperspektiv. 

Förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar
Per den 31 mars 2019 förvaltade Folksamgruppen 431 184  
(406 111) miljoner kronor. Fondförsäkringstillgångarna  
uppgick per den 31 mars 2019 till 155 799 (142 599) miljoner 
kronor. Folksam Liv-koncernens olika företag uppvisade  
en relativt god avkastning under årets tre första månader, 
jämfört med föregående år. Folksam Livs avkastning blev 
3,5 procent och KPA Pensionsförsäkrings avkastning blev 
4,9 procent. Det var huvudsakligen aktier som uppvisade 
en god utveckling jämfört med föregående år, men även  
de räntebärande tillgångarna hade en gynnsammare  
utveckling än motsvarande period föregående år. 

Total premievolym, Mkr
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  Svenska aktier 12 %
  Utländska aktier 19 %
  Svenska räntebärande 51 %
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  Specialplaceringar 4 %
  Fastigheter 8 %

Folksamgruppens förvaltade kapital, 31 mars 2019
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Några särskilda händelser inom kapitalförvaltnings- 
verksamheten: 
•	 Folksamgruppen och medinvesterarna FAM och Proventus 

överlät vindkraftsbolaget PWP till EnBW, ett av Tysklands 
största energibolag. De tre säljarna ägde innan försäljningen 
en tredjedel var i PWP som in sin tur äger totalt 47 vind-
turbiner. Folksamgruppen sålde även fyra vindturbiner  
till EnBW inom ramen för Gnosjö Energi.

•	 I januari investerade Folksamgruppen i två olika gröna 
obligationer. Den ena gröna obligationen gavs ut av  
Nord iska Investeringsbanken (NIB) och är en nord-
isk-baltisk blå obligation, Baltic Blue Bond, som går till 
investeringar för att hantera och skydda vattenresurser 
i Östersjöom rådet. KPA Pension är den största tagaren 
inom Folksam gruppen, som investerade totalt 400 miljoner 
kronor. Den andra, med bolån som säkerhet, emitterade 
SBAB och Folksamgruppens andel var 425 miljoner kronor. 

•	 Folksamgruppen investerade 70 miljoner euro i EQTs  
fjärde infrastrukturfond som totalt reser 9 miljarder euro. 
Investeringen bidrar till att diversifiera försäkringsgrup-
pens portföljer genom fortsatt fokus på infrastruktur.

•	 Folksamgruppen investerade exklusivt 2,8 miljarder kro nor  
(300 MUSD) i en obligation utgiven av Världsbanken som 
fokuserar på matsvinn. Det är Världsbankens första obli-
gation riktad mot FNs hållbarhetsmål 12 om ansvars full 
produktion och konsumtion. Investeringen fördelade  
sig enligt följande: Folksam Liv 1 246 miljoner kronor  
(133 MUSD), Folksam Sak 375 miljoner kronor (40 MUSD), 
KPA Pension 1 189 miljoner kronor (127 MUSD). 

Regelverk
Nya och kommande regelverk som påverkar verksamheter 
inom försäkring och pensionssparande. 

Lag om tjänstepensionsföretag 
Försäkringsrörelselagen (Solvens II) gäller sedan 2016 
samtidigt som bolag som bedriver tjänstepensionsverk-
samhet kan följa övergångsregler. I juli 2018 kom en  
departementsskrivelse från Finansdepartementet om en  
ny lag för tjänstepensionsföretag. Förslaget innebär att  
försäkringsbolag som bedriver tjänstepensionsverksamhet 
kan välja att lämna Solvens II-regleringen och omvandla 
sig till tjänstepensionsföretag. Folksamgruppen har identi-
fierat ett antal nyckelfrågor, däribland kapitalkraven efter-
som de påverkar avkastningen och därmed pensionerna.  
Regeringskansliet planerar en proposition i juni 2019 med 
riksdagsbehandling efter sommaren. Folksamgruppen  
ser över strategin och de vägval som Folksam Liv behöver 
göra framöver.



7

Digitalisering
Digitaliseringen och automatiseringen påverkar försäk-
rings- och pensionssparande på många sätt. Å ena sidan 
uppstår nya risker och förändrade sätt att kommunicera 
med kunderna, å andra sidan skapas nya försäkringsbehov, 
affärsmodeller och konkurrenter. Självkörande bilar, auto-
matiserad skadehantering samt robotrådgivning är konkreta 
exempel på digitaliseringens och automatiseringens konse-
kvenser.

För Folksamgruppen fortsätter de stora utvecklingssats-
ningarna, som förbättring av IT-systemen och övergång  
till en mer digital kundkommunikation som ska minska  
utskicken av fysiska kundhandlingar. 

Fokus ligger också på att utöka kundens möjligheter till  
digital självservice. Dessa satsningar syftar till att vi ska  
bli ett än mer modernt och effektivt företag. 

Men satsningarna driver också kostnader. Vi prioriterar 
därför bland projekten för att säkerställa att de projekt vi  
har i gång levererar avsedd nytta. Robotics och FutureLab  
är två avdelningar inom Folksamgruppen som ska förbereda 
verksamheten för framtida tekniksprång.

Hållbarhet
Utifrån Folksamgruppens övergripande hållbarhetsmål  
har vi identifierat fem av FN:s globala hållbarhetsmål  
som vägledande i arbetet:
•	 Hälsa (mål 3)
•	 Jämställdhet (mål 5)
•	 Anständiga arbetsvillkor (mål 8)
•	 Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)
•	 Bekämpa klimatförändringarna (mål 13).

Arbetet med ansvarsfull kapitalförvaltning kopplas till  
alla de 17 globala målen, med fokus på att i möjligaste  
mån lyfta fram de fem mål Folksamgruppen prioriterat.

Folksam har inom ramen för företagsnätverket Hagainitia-
tivet också förbundit sig att vara fossilfritt senast 2030. Vi 
har även satsat stort på att investera i gröna obligationer 
och har nu passerat 25 miljarder kronor, i linje med vårt mål.

Under kvartalet publicerade Folksamgruppen för första 
gången en rapport om hur vi förhåller oss till klimatrelate-
rade risker och möjligheter, i enlighet med arbetsgruppens 
för klimatrelaterad finansiella offentliggöranden, TCFD:s, 
rekommendationer. 

Folksam Sak med dotterföretag rapporterar enligt Solvens II. Folksam Liv med dotterföretag har rena Solvens II-bolag 
(KPA Livförsäkring), företag med blandad verksamhet (Folksam Fondförsäkring och Folksam Liv) och rena tjänste-
pensionsbolag (Folksam LO fondförsäkring och KPA Pensionsförsäkring) som följer Solvens I-regelverket. Bolagens 
kapitalkrav enligt Solvens II fastställs enligt standardmodellen, som är anpassad efter ett genomsnittligt, europeiskt 
försäkringsbolag. Samtliga bolag uppfyller solvens- och minimikapitalkrav. Beräkningar av solvenskvot för Folksam 
Sak (grupp) och Folksam Liv (moderbolag) redovisas med ett kvartals eftersläpning.
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Folksam Sak
Folksam Sak-gruppen jan – mar 2019 jan – mar 2018 2018 2017

Premieintäkt, Mkr 3 408 3 530 14 463 14 651

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 44 203 46 953 43 901 46 658

Solvenskvot1) (SCR), vid periodens slut 2,4 2,1 2,4 2,0

Premieintäkterna inom Folksam Sak gruppen minskade till 3 408 (3 530) miljoner kronor. Minskningen förklaras av att  
under föregående år ingick premier för Förenade Liv, som blev beståndsöverlåtet till Folksam Sak och Folksam Liv i juni  
föregående år, och premier från vårt tidigare finska dotterföretag, Folksam Skadeförsäkring, som såldes den sista  
november föregående år. 

Folksam Sak (moderbolag) jan – mar 2019 jan – mar 2018 2018 2017

Premieintäkt, Mkr 3 102 2 916 12 379 11 671

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 17 19 81 108

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, Mkr 146 129 1 349 913

Totalkostnad, % 100,0 101,6 97,9 97,9

varav skadekostnad, % 84,3 84,1 79,4 82,7

varav driftskostnad, % 15,7 17,6 18,5 15,2

Totalavkastning, % 0,1 0,9 4,1 3,4

Konsolideringskapital, vid periodens slut, Mkr 21 328 19 259 21 209 18 996

Konsolideringsgrad, vid periodens slut, % 169 163 174 168

Solvenskvot1) (SCR), vid periodens slut 2,4 2,3 2,4 2,2

1) Solvenskvoten avser kapitalbas i relation till kapitalkrav i enlighet med Solvens IIregelverket.  
Solvenskvoten redovisas med ett kvartals eftersläpning.

Minskningen i premieintäkt relaterad till Förenade Liv och 
Folksam Skadeförsäkring enligt ovan uppgick till 268 mil-
joner kronor om vi också beaktar att en viss del av Förenade 
Liv premier numera ingår i moderbolagets premievolym 
genom den beståndsöverlåtelse som gjordes föregående år. 
Solvenskvoten uppgick till 2,4 (2,1).

Premieintäkterna för perioden uppgick i moderbolaget till 
3 102 (2 916) miljoner kronor, vilket var 6 procent högre 
jämfört med föregående år 2018. Utvecklingen mot försäk-
ringar med mer innehåll i kombination med beståndstillväxt 
och vissa premiejusteringar bidrog till premietillväxten. 
Beståndsöverlåtelsen från Förenade Liv bidrog också till 
ökningen. De försäkringsgrenar som ökade mest var Motor 
& Trafik, Hem & Villa och Sjuk  och olycksfall.

Totalkostnadsprocenten i moderbolaget uppgick till 100,0 
(101,6), vilket var lägre än föregående år. Skadekostnads-
procenten ökade till 84,3 (84,1) procent. Ökningen förklaras 
av fler storskador i kombination med naturskador relate-
rade till stormen Alfrida som belastat skadekostnaderna 
med 40 miljoner kronor i perioden. Driftskostnadsprocenten 
minskade däremot till 15,7 (17,6). Minskningen förklaras  

delvis av att man i perioden aktiverat kostnader relaterade 
till utveckling och man börjar även se effekterna av det fokus  
Folksamgruppen har på driftskostnader där bland annat 
minskningen av antalet konsulter, genom att växla över till 
interna resurser, nu börjar få genomslag.

Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 17 (-19) mil-
joner kronor, vilket var 36 miljoner kronor högre än föregå-
ende år. Ökningen beror på en ökad premieintäkt i kombina-
tion med lägre driftskostnader vilket delvis motverkades av 
ett försämrat skadeutfall och en minskad kapitalavkastning 
i försäkringsrörelsen. Resultat före bokslutsdispositioner 
och skatt uppgick för perioden till -146 (129) miljoner kronor. 
Resultatminskningen kan härledas till en minskad kapital-
avkastning. Förklaringen till den minskade kapitalavkast-
ningen är en minskad avkastning inom aktier och alterna-
tiva placeringar där omklassificeringen av ett innehav till 
intressebolag medförde en omvärdering av innehavet från 
värdering enligt marknadsvärde till anskaffningsvärde.

Detta motverkades delvis av en ökad avkastning inom  
räntebärande värdepapper.

Folksam Sak

Tre KronorSaco Folksam  
Försäkring

51%*
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Totalavkastningen blev -0,1 (0,9) procent. Minskningen  
förklaras primärt av en minskad avkastning inom aktier  
och alternativa placeringar men motverkades av en ökad 
avkastning inom räntebärande värdepapper. Solvenskvoten, 
som vi redovisar med ett kvartals eftersläpning, uppgick till 
2,4 (2,3) för moderbolaget.

Konsolideringsgraden ökade och uppgick till 169 (163)  
procent i moderbolaget.

Hänt under perioden (jan–mar):

Folksam Sak:
•	 Stormen Alfrida som drog in över Sverige i början av året 

ledde till cirka 2 200 skador och en uppskattad kostnad 
på omkring 40 miljoner kronor för Folksam Sak. 

•	 Folksam Stor kom bäst ut i branschen i Konsumenternas 
nya jämförelse av villaförsäkringar.  

•	 IF Metall valde Folksam till sin inkomstförsäkring för sina 
260 000 yrkesaktiva medlemmar. Försäkringen som är 
obligatorisk gäller i 100 dagar och täcker inkomster upp 
till 50 000 kr.

•	 Brottningsförbundet och Korpen anslöt sig till Folksams 
tjänst Råd och Vård för idrottsskador. Därmed har nära  
1,3 miljoner idrottsutövare och sex olika idrottsförbund  
tillgång till experthjälp av fysioterapeuter och läkare  
specialiserade på idrottsskador.
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Folksam Liv
Folksam Liv-gruppen jan – mar 2019 jan – mar 2018 2018 2017

Premier1), Mkr 20 490 18 673 39 557 35 288

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 385 512 358 948 360 157 347 258

Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 155 799 142 599 137 076 139 632

Solvenskvot2), vid periodens slut 3,3 3,2 3,3 3,2

Premierna för Folksam Liv gruppen uppgick till 20 490 (18 673) miljoner kronor första kvartalet 2019. Det förvaltade kapitalet 
uppgick till 385 512 (358 948) miljoner kronor och fondförsäkringstillgångarna till 155 799 (142 599) miljoner kronor. Totalt 
ökade kundernas tillgångar med omkring åtta procent efter kvartal 1 2019 jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. 
Solvenskvoten, som redovisas med ett kvartals eftersläpning, var 3,3 (3,2).

Folksam Liv (moderbolag) jan – mar 2019 jan – mar 2018 2018 2017

Premier3), Mkr 3 244 2 835 11 584 10 324

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 3 058 770 2 018 5 706

Förvaltningskostnad, % 0,6 0,6 0,6 0,6

Totalavkastning, % 3,5 0,7 1,5 4,2

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 189 691 179 945 183 259 179 413

Solvensgrad, vid periodens slut, % 163 165 163 165

Solvenskvot2) blandade bolag 3,8 3,8 3,8 3,7

Kollektiv konsolidering tjänstepension, vid periodens slut, % 114 119 110 120

Kollektiv konsolidering övrig livförsäkring, vid periodens slut, % 117 118 114 118

1) Premier omfattar premieinkomst för sparförsäkring och premieintäkt för riskförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring.
2) Solvenskvoten för blandade bolag avser summan av kapitalbasen i relation till kapitalkrav för övrig livförsäkring (i enlighet med Solvens IIregelverket) 

och kapitalbasen i relation till kapitalkrav (i enlighet med Solvens Iregelverket) för tjänstepensionsverksamhet. Solvenskvoten redovisas med ett  
kvartals eftersläpning.

3) Premier omfattar premieinkomst för sparförsäkring och premieintäkt för riskförsäkring.

Premierna för moderbolaget Folksam Liv ökade till 3 244 
(2 835) miljoner kronor. Ökningen kom främst från sparan-
deprodukterna och berodde på en högre försäljning både 
inom förmedlad kanal och egen kanal och ökning av antalet 
kryss inom kollektivavtalad tjänstepension. Driftskostna-
derna uppgick till 307 (327) miljoner kronor vilket innebar 
en minskning med 20 miljoner kronor motsvarande sex 
procent. Minskningen kom till stor del från en lägre kostnad 
för utveckling då föregående år hade flera regulatoriska 
satsningar som drev kostnader. Fokus på driftskostnader 
och minskningen av antalet konsulter, genom att växla över 
till interna resurser, börjar även få genomslag. Totalavkast-
ningen för perioden uppgick till 3,5 (0,7) procent. Sett över 
de fem senaste åren 2014–2018 har den årliga genomsnitt-
liga totalavkastningen för Folksam Liv varit 5,9 procent. 
Över den senaste tioårsperioden 2009–2018 är totalavkast-
ningen 6,9 procent per år. Solvensgraden i moderbolaget var 
oförändrad sedan årsskiftet och kvar på 163 (163) procent 
per den sista mars 2019. 

Solvenskvoten för blandade bolag, som vi redovisar med  
ett kvartals eftersläpning, är stabil och uppgick till 3,8 för  
moderbolaget. Den kollektiva konsolideringsgraden för  
premiebestämd tjänstepensionsförsäkring uppgick till 

114 procent den sista mars 2019 och till 117 procent för övrig  
livförsäkringsverksamhet.
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20151130 slog Folksam Liv samman all tjänstepensionsverksamhet 
och grenarna ”tjänstepensionsverksamhet” och ”övrig livförsäkrings
verksamhet” bildades. Från och med 2017 04 01 har de två försäk
ringsgrenarna olika återbäringsräntor.
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Hänt under perioden (jan–mar):
•	 Folksam Liv justerade återbäringsräntan från den  

1 februari för tjänstepension från 4 till 3 procent. 
•	 Folksam tecknade avtal med förmedlaren Söderberg  

& Partners om att bli ett valbart alternativ i företagets  
upphandling Småbolagsplan Modern, som riktar sig  
till kundföretag med 1 till 29 försäkringsbara anställda.

Solvensgrad %, moderbolaget
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KPA Pension
KPA Pensionsförsäkring AB jan – mar 2019 jan – mar 2018 2018 2017

Premieinkomst, Mkr 10 616 9 361 16 475 13 378

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 8 820 4 404 4 375 9 172

Förvaltningskostnad, % 0,2 0,2 0,2 0,2

Totalavkastning, % 4,9 0,4 0,5 4,6

Avkastningsränta, % 4,9 0,4 0,5 4,8

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 191 120 174 193 172 402 163 060

Solvensgrad, vid periodens slut, % 167 169 165 168

Solvenskvot (S1), vid periodens slut 15,7 16,5 15,7 16,3

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring ökade och  
uppgick till 10 616 (9 361) miljoner kronor. En anledning till 
den starka utvecklingen är att KPA Pension som förvalsbolag 
inom premiebestämd pension årligen får många nya kunder. 
Samtidigt fortsätter antalet kunder som väljer att lämna KPA 
Pesnion att minska Det försäkringstekniska resultatet gyn-
nades av god kapitalavkastning och positivt kassaflöde och 
uppgick till 8 820 (4 404) miljoner kronor. Totalavkastningen 
uppgick till 4,9 (0,4) procent för perioden och avkastnings-

räntan var 4,9 (0,4) procent som en följd av god utveckling av 
aktier första kvartalet. Förvaltningskostnadsprocenten i KPA 
Pensionsförsäkring var 0,2 (0,2). Sett över de senaste tio åren 
2009–2018 har den årliga genomsnittliga totalavkastningen 
för KPA Pensionsförsäkring varit 6,9 procent. KPA Pensions-
försäkrings solvensgrad ökade sedan årsskiftet och uppgick 
till 167 (165) procent vid periodens slut. Solvenskvoten, som vi 
redovisar med ett kvartals eftersläpning, uppgick till 15,7 för 
KPA Pensionsförsäkring. 
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Hänt under perioden (jan–mar):
•	 I slutet av kvartalet förmedlades premierna för kundernas 

kommunala tjänstepensioner. Värdet uppgick till drygt  
9 miljarder kronor.

•	 KPA Pension blev för åttonde året i rad Sveriges mest håll-
bara pensionsbolag enligt svenska konsumenter. Det visar 
Sustainable Brand Index studie om hållbara varumärken.

Folksam LO Fondförsäkring jan – mar 2019 jan – mar 2018  helår 2018  helår 2017

Premieinkomst, Mkr  26 26 114 103

Försäkringstekniskt resultat, Mkr  50 40 232 241

Förvaltningskostnadsprocent, %  0,13 0,10 0,14 0,10

Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 102 768 91 027 88 609 87 525  

Solvenskvot (S1), vid periodens slut  6,6 5,6 6,6 5,4

Premieinbetalningarna för Folksam LO Fondförsäkring ökade till 4 975 (4 768) miljoner kronor. Ökningen kom från fler antal 
premieinbetalande kunder samt en högre medelpremie och även ökat antal inflyttar. Det försäkringstekniska resultatet för-
bättrades och uppgick till 50 (40) miljoner kronor. Det högre resultatet berodde framförallt på ökade intäkter från ett högre 
fondkapital. Fondförsäkringstillgångarna ökade till följd av positivt kassaflöde och positiv värdeförändring och uppgick till 
102 768 (91 027) miljoner kronor. Totalavkastningen bidrog till den positiva värdeförändringen och uppgick till 10,8 (0,2) 
procent. Solvenskvoten, som redovisas med ett kvartals eftersläpning, var 6,6 (5,6).
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Appendix: Övriga dotter och intresseföretag
Folksam Sak

Tre Kronor jan – mar 2019 jan – mar 2018 2018 2017

Premieintäkt, Mkr 264 253 1040 999

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 10 12 48 95

Resultat före skatt, Mkr 16 14 45 94

Totalkostnad, % 96,3 95,2 94,5 90,5

Solvenskvot (SCR), vid periodens slut 2,0 2,2 2,0 2,2

Saco Folksam Försäkring

Premieintäkt, Mkr 43 39 156 174

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 3 3 25 8

Resultat före skatt, Mkr 6 4 25 14

Totalkostnad, % 115,6 75,6 85,1 82,1

Solvenskvot (SCR), vid periodens slut 1,7 1,6 1,7 1,5

Folksam Liv

KPA Livförsäkring

Premieinkomst, Mkr 311 295 294 279

Periodens resultat före skatt, Mkr 179 18 17 4

Förvaltningskostnad, % 0,8 0,7 0,8 0,7

Totalavkastning, % 3,8 0,4 0,0 3,0

Solvenskvot (SCR), vid periodens slut 3,4 3,1 3,4 3,1

Folksam Fondförsäkring

Premieinkomst, Mkr 2 7 22 20

Periodens resultat före skatt, Mkr 13 23 82 45

Förvaltningskostnad, % 1,10 1,30 1,20 1,30

Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 42 939 42 049 39 318 42 574

Solvenskvot blandade bolag 1,5 1,3 1,5 1,2

Folksam LO Fondförsäkring

Premieinkomst, Mkr 26 26 114 103

Periodens resultat före skatt, Mkr 50 40 232 241

Förvaltningskostnad, % 0,13 0,10 0,14 0,10

Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 102 768 91 027 88 609 87 525

Solvenskvot (S1), vid periodens slut 6,6 5,6 6,6 5,4
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Det här är Folksamgruppen
 
Vårt jobb är att ge trygghet i livets alla skeden. Hos oss kan 
kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina ägodelar 
och spara till pensionen. Varje gång vi möter en kund, möter vi 
också en ägare. Och vi har många ägare. Vi försäkrar nästan 
varannan svensk och har hand om pensionen för mer än två 
miljoner människor. Det betyder att Folksamgruppen är en av 
de ledande aktörerna inom försäkring och pensionssparande.

Vår vision
Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Vår affärsidé
Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande  
som skapar trygghet och gillas av många. 

Vårt övergripande mål 
Vi ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder.

Läs mer på folksam.se

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
•	 Jesper Andersson, CFO Folksamgruppen, 070-831 59 76
•	 Nina Stridsberg, Koncernkommunikation Folksamgruppen, 072-582 19 06
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Våra kunder ska  
känna sig trygga  
i en hållbar värld 


