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Översikt: Folksamgruppen
Folksamgruppen totalt Jan – jun 2020 Jan – jun 2019 2019 2018
Folksam kundindex (FKI), %7) 76 74 75 75
Premier, Mkr1) 35 457 34 940 55 543 53 812
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 2) 3) 4) 461 561 441 124 454 536 404 059
Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr3) 4) 5) 171 319 163 580 175 826 137 076
Antal heltidstjänster6) 3 539 3 650 3 633 3 771

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.

Förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar 
Per den 30 juni 2020 förvaltade Folksamgruppen 
461 561 (441 124) miljoner kronor. Fondförsäkringstillgång-
arna uppgick till 171 319 (163 580) miljoner kronor. Folksam 
Liv-koncernens olika företag uppvisade en minskad avkast-
ning, med anledning av coronakrisen, under årets sex första 
månader, jämfört med föregående år. Folksam Livs avkast-
ning uppgick till -0,4 (6,8) procent och KPA Pensionsförsäk-
rings avkastning -0,6 (7,7) procent. 

  Svenska aktier 13 %
  Utländska aktier 18 %
  Svenska räntebärande 49 %
  Utländska räntebärande 6 %
  Specialplaceringar 5 %
  Fastigheter 9 %

Folksamgruppens förvaltade kapital, 30 juni 2020
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Stabilt finansiellt läge 
trots oro på världs
marknaden
Coronaviruset har orsakat en pandemi som fortsatt påverkar 
hela världsekonomin. Sedan slutet av mars har börserna 
återhämtat sig men vi har ännu inte sett pandemins slutliga 
konsekvenser på längre sikt. 

Folksam är fortsatt finansiellt starkt och stabilt trots ett oroligt 
halvår. Folksam Livs solvensgrad stärktes till 162 procent i 
andra kvartalet 2020 från 155 procent i första kvartalet tack 
vare en gynnsam utveckling på de finansiella marknaderna. 
Folksam Saks konsolideringsgrad stärktes till 172 procent 
i andra kvartalet 2020 jämfört med 165 procent i första 
kvartalet. 

Vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en håll-
bar värld. Därför har vi under årets andra kvartal investerat 
ytterligare 2,7 miljarder kronor i hållbara obligationer och har 
totalt investerat 2,3 miljarder kronor i obligationer som syftar 
till att dämpa pandemins negativa effekter.

Försäkringsverksamheten i Folksam fortsätter att växa 
Folksamgruppens totala premievolym uppgick till 35,5 mil-
jarder kronor, jämfört med 34,9 miljarder kronor samma 
period föregående år. Premieintäkter inom Sak-bolagen 
växte med fyra procent och inom Liv-bolagen med en pro-
cent, där ökningen inom förvalsbolagen kompenserade för 
minskade premier inom den individuella tjänstepensions- 
och sparandeaffären.

Folksams livförsäkringsaffär har dock påverkats negativt av 
coronapandemin med minskad försäljning i alla kanaler. De 
låga räntorna har påverkat den långsiktiga tjänstepensions- 
affären negativt och sparandet inom den övriga livaffären 
drabbades av större återköp än normalt under perioden. 
Sammantaget har detta bidragit till att det tekniska resultatet 
i Folksam Liv moderbolag är negativt för första halvåret.

Folksams sakförsäkringsaffär har gynnats av en ökad facklig 
anslutning och därmed en ökad tillströmning av kunder inom 
gruppförsäkring, dessutom har oron på arbetsmarknaden 
inneburit en ökad efterfrågan av inkomstförsäkring bland 
våra kunder. Folksam Sak har samtidigt haft låga skade-
kostnader under kvartalet, främst inom reseförsäkringar 
men även inom motorförsäkringar. Det positiva tekniska 
resultatet i Folksam Sak moderbolag beror på ökade premier 
och lägre skadekostnader. 

Folksamgruppens förvaltade kapital uppgick till 462 miljarder 
kronor, en ökning med drygt 20 miljarder kronor relativt 
samma period föregående år. Det är också en ökning jäm-
fört med helåret 2019 då det förvaltade kapitalet uppgick 
till 455 miljarder kronor. Ökningen i förvaltat kapital beror i 

huvudsak på börsuppgången under andra kvartalet. Total- 
avkastningen i Folksam Liv uppgick under perioden till  
-0,4 procent och i KPA Pensionsförsäkring till -0,6 procent.

Arbetet med att sänka driftskostnaderna inom Folksam-
gruppen fortsätter, men periodens driftskostnader har  
belastats med högre pensionskostnader.  Totalkostnads- 
procenten för Folksam Sak uppgick till 93,9 procent, en  
förbättring med 6 procentenheter jämfört med motsvarande 
period under föregående år. Den låga totalkostnadsprocenten 
i Folksam Sak är främst hänförlig till lågt skadeutfall inom 
rese- och motorskador under andra kvartalet. 

Folksam deltar i Omstartskommissionen
På initiativ av Stockholms Handelskammare har en om-
startskommission för Sverige bildats för att ta fram reformer 
som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga kon-
kurrenskraft efter coronakrisen. Målet är en omfattande 
agenda med reformer inom en rad områden som syftar 
till ett hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt Sverige. 
Folksam är delaktig i omstartskommissionen som består av 
Sveriges elva främsta experter inom en rad strategiskt viktiga 
reformområden. Omstartskommissionens slutsatser och 
rekommendationer ska vara färdigställda i augusti.

Ylva Wessén
Vd och koncernchef
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Väsentliga händelser 
Under kvartalet (apr-jun)

Folksamgruppen investerade ytterligare för att lindra de 
sociala och ekonomiska effekterna av coronaviruset
Folksamgruppen investerade 900 miljoner kronor i  
en obligation utgiven av Nordiska investeringsbanken. Obli-
gationen kommer att finansiera projekt i de nordiska län-
derna och Baltikum som i första hand syftar till att främja 
effektiva sjukvårdssystem och ge ekonomiskt  
stöd för att minska de störningar som uppstått i olika  
leveranskedjor.

Anna-Karin Laurell ny ledamot i minPensions styrelse
Vid minPensions årsstämma den 2 april 2020 valdes  
Anna-Karin Laurell, chef Affärsområdeschef Liv på  
Folksam till ny ledamot i minPensions styrelse.

Folksam koncentrerade verksamheten till färre orter
Allt fler kunder vill sköta sina försäkringsärenden via digi-
tala tjänster, vilket gör att Folksam under flera år har ge-
nomfört en rad strategiska kontorsförändringar och samlar 
verksamheten till större kontor på orter där det finns goda 
möjligheter för rekrytering och utveckling av medarbetare. 
Därmed minskar även sårbarheten i verksamheterna och 
kontoren i Gävle, Kristianstad och Visby stängs därför den 
sista februari 2021.

Folksamgruppen investerade en miljard i ny obligation 
utgiven av Region Stockholm
Folksamgruppen investerade 1 000 miljoner kronor i en ny 
obligation utgiven av Region Stockholm. Löptiden är på 4 år.  

Folksam investerade 350 miljoner kronor i mikrolån
Folksam investerade 350 miljoner kronor i SEB Impact  
Opportunity Fund. Fonden är en mikrofinansieringsfond 
som lånar ut kapital på marknadsmässiga villkor samtidigt 
som man gör nytta genom utlåning till personer och företag 
som står utanför de traditionella banksystemen. Lånen möj-
liggör investeringar som bidrar till ökat ekonomiskt välstånd 
i utvecklingsländer.

Folksamgruppen investerade 2,5 miljarder kronor i grön 
obligation utgiven av Kommuninvest
Folksamgruppen investerade, den 18 maj, 2 500 miljoner 
kronor i en grön obligation utgiven av Kommuninvest. Löp- 
tiden är på 3 år. Folksamgruppen har därmed totalt investe-
rat cirka 30 miljarder kronor i gröna obligationer.

Folksamgruppen investerade 1,5 miljarder kronor i en 
obligation utgiven av Stockholms stad
Folksamgruppen investerade 1,5 miljarder kronor i en ny 
obligation utgiven av Stockholms stad. Löptiden är på 5 år. 
Investeringen är ett led i strategin att investera för en håll-
bar utveckling.

Efter kvartalets utgång

Folksam förvärvade äldreboende i Helsingborg
Folksam förvärvade en nybyggd fastighet i Helsingborg  
som innehåller ett äldreboende med plats för 60 boende.  
Hyresgäst och operatör är Vardaga. Säljare och utvecklare  
är Skanska. Det underliggande fastighetsvärdet i affären  
är 202 miljoner kronor.

Folksam höjde återbäringsräntan
Från och med den 1 juli höjde Folksam Liv återbäringsräntan 
för både tjänstepension och övrig livförsäkring, från nuva-
rande 2 procent till 3 procent.
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Fokusområden
Folksamgruppens strategiska fokus framåt handlar om: 
•	 att utveckla starka samarbeten med kunder och partner, 
•	 satsa på ännu bättre kundupplevelse, där den digitala 

kundupplevelsen är en viktig del. Det ska vara enkelt att 
vara kund hos Folksam.

•	 fortsätta att sänka driftskostnaderna för att öka konkur-
renskraften och skapa ökad kundnytta genom erbjudanden

•	 en högre förändringstakt som innebär att vi provar olika 
nya arbetssätt, till exempel att arbeta mer agilt 

•	 fortsätta att ha fokus på hållbarhet.

Starka samarbeten
Starka samarbeten är grunden för Folksamgruppens affär. 
Flera av Folksamgruppens partner, både fackförbund och 
förmedlare står inför stora förändringar. För att kunna 
skapa mervärde för dem krävs lyhördhet och anpass-
ningsförmåga utifrån nya behov med slutkundens eller 
fackmedlemmens bästa för ögonen.

Det är viktigt att både förmedlarens arbete fungerar bra 
och att slutkunden får en bra rådgivning och individuell 
lösning. Bland annat prioriterar Folksamgruppen att skapa 
attraktiva erbjudanden, finslipa i administration och sup-
port för att underlätta och effektivisera vardagen.  

Bättre kundupplevelse genom digitalisering
Även om många försäkringslösningar sker via en grupp ska 
individen själv kunna se sitt eget personliga försäkringsskydd.

Folksamgruppen ska alltid vara tillgänglig för sina kunder.  
Den information och självservice som kunden behöver 
finns tillgänglig digitalt. En bekymmersfri, personlig och 
enkel kundupplevelse. Som kund ska man alltid kunna 
förstå vad försäkringen täcker och kunna följa sitt ärende 
digital. Det ska vara enkelt att vara kund hos Folksam.

Folksamgruppen arbetar vidare med att implementera det 
nya risksystemet som ska ersätta flera äldre IT-system. Den 
nya riskplattformen möjliggör bland annat snabbare tjänst-
eutveckling.

Även det digitala kundmötet och den mobila versionen av 
Mina Sidor utvecklas.

Lägre driftskostnader
Folksams affärsidé är att vara kundernas försäkringsbolag 
som erbjuder försäkringar, pension och långsiktigt sparande 
för de många. Folksamgruppen behöver fortsätta arbetet att 
sänka driftskostnaderna för att öka konkurrenskraften och 
skapa kundnytta genom attraktiva erbjudanden.  

Högre förändringstakt
Framtidens utmaningar kräver en högre förändringstakt – 
det handlar om att: 
•	 nå den fulla potentialen hos varje medarbetare
•	 effektivisera möten genom kultur och styrning 
•	 jobba smartare till exempel genom att arbeta tvärfunktio-

nellt utifrån kundbehov 
•	 testa nya arbetssätt, till exempel att arbeta mer agilt 
•	 satsa på ett coachande ledarskap och medarbetarskap

Det ställer stora krav på både ledare och medarbetare och 
innebär också en spännande förändringsresa när Folksam-
gruppen formar framtidens försäkrings- och sparandebolag. 
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Klimatindikator
TCFD  

indikatornamn apr - jun 2020 jan - mar 2020 2019 2018

Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet,  
med mål netto noll 20301) 156,3 364 1676 2022

Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigerat  
(kWh/kvm) 105,3 106,5 108,4 109

Koldioxidavtrycket i aktieportföljen, Koldioxid- 
intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/Mkr2)

Weighted  
Average 6,8 6,9 7,7 10,6

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis. För mer information om beräkningar och Carbon Law, se  
Folksamgruppens Års och hållbarhetsrapport 2019.

2) Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar  
investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta  
ut släpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattarutsläpp mot
svarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter 
(CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och 
utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2019. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade  
resultat i SEK. För mer information, se folksam.se/omoss/varthallbarhetsarbete/hallbarhetifolksam/hallbarhetsredo
visning Års och hållbarhetsrapport 2019.

Fokus på hållbarhet

Kampen mot Corona
Den pandemi vi nu upplever har stor global påverkan på alla 
delar av samhället. I Folksamgruppen gör vi allt för att driva 
verksamheten på ett säkert sätt för våra kunder och medar-
betare. Vår kundtjänst besvarar samtal, våra skadereglerare 
tar hand om våra kunders skador och vi fortsätter att för-
säkra nya kunder. 

Folksamgruppen har totalt investerat 2,3 miljarder kronor i 
kampen mot corona och för att lindra de sociala och ekono-
miska effekterna av pandemin. 

Folksam bäst i branschen på jämställdhet. 
Folksam är bäst i finans- och försäkringsbranschen när det 
gäller jämställda arbetsvillkor. Det visar Nyckeltalsinstitutets 
Jämställdhetsindex (Jämix) som presenterades den 19 maj. 

Nyckeltalsinstitutet presenterar årligen de arbetsgivare 
som har bäst arbetsvillkor i sin bransch, sett till bland annat 
jämställdhet. I år hamnar Folksam i topp bland totalt tolv 
arbetsgivare inom finans- och försäkringsbranschen. Nyck-
eltalsinstitutets kartläggning baseras på insamlad statistik 
från 2019 om drygt 600 000 medarbetares faktiska arbets-
villkor inom cirka 350 företag och organisationer. Index för 
jämställdhet baseras på olika faktorer om lika arbetsvillkor 
för män och kvinnor, exempelvis lön, ledningsgrupp, föräld-
raskap, deltid och visstidsanställning.

Några exempel på hur vi jobbar långsiktigt med jämställdhet 
i Folksam:
•	 Aktivt arbete för att uppnå en jämställd ledningsgrupp och 

en jämställd fördelning mellan kvinnor och män i chefs- 
leden (tydligt förhållningssätt i bemanningsprocessen).

•	 Fokus på obalansen mellan kvinnor och män gällande  
uttag av föräldraledighet.

•	 Omfattande årlig lönekartläggning.

Kvartalsredovisning av Co2
Folksamgruppen började i första kvartalet 2020 kvartals-
redovisa direkta och indirekta koldioxidutsläpp. Målet 
är att skapa en ökad transparens och ett större fokus på 
klimatrelaterade risker och möjligheter inom både vår och 
andra branscher. Vi ser utvecklingen som en förutsättning 
för att göra långsiktiga och hållbara investeringar, bedriva 
en resurseffektiv verksamhet och i praktiken nå målet om 
nettonoll utsläpp 2030 i egen verksamhet och 2050 i vår 
placeringsportfölj.

Folksamgruppens kvartalsrapportering omfattar utsläpps-
data från följande källor; aktieportföljer, energiförbrukning i 
fastigheter och Folksamgruppens egna verksamhetsutsläpp. 
Fördjupad information finns på folksam.se

Folksamgruppen är en av initiativtagarna till UN Convened 
Net Zero Asset Owner Alliance. Tillsammans med några 
av världens största pensions- och försäkringsbolag har 
Folksam gruppen åtagit sig att placeringsportföljerna ska  
ha nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2050. Investerar-
alliansens sammanlagda förvaltade kapital är i dagsläget  
40 000 miljarder kronor.

Folksamgruppens kvartalsrapportering omfattar utsläpps-
data från följande källor; aktieportföljer, energiförbrukning i 
fastigheter och Folksamgruppens egna verksamhetsutsläpp. 
Fördjupad information finns på folksam.se

Andra kvartalet 2020
Vi ser stora effekter av covid-19 pandemin och Folksam-
gruppens ändrade arbetsrutiner i siffrorna för verksamhet-
ens utsläpp under årets andra kvartal. När fler medarbetare 
arbetar hemifrån och det råder strikta reserestriktioner 
minskar följaktligen utsläppen från såväl resandet som från 
el- och vattenförbrukning i kontoren. Det andra kvartalet 
utgörs dessutom av betydligt varmare månader än det första 
kvartalet, vilket ger betydligt lägre utsläppen även från upp-
värmning av kontoren.
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Folksamgruppens kommentarer om lagar  
och regelverk

Åtgärder för att hantera coronakrisen och accelerera  
resan mot nettonollutsläpp
Folksamgruppen välkomnar regeringens stödpaket till 
utsatta branscher som fått problem att betala hyran till 
fastighetsägare som Folksamgruppen, men månar om att 
stödet blir träffsäkert och smidigt. Folksamgruppen deltar 
aktivt i diskussionerna kring hur vårt samhälle ska om- 
startas efter coronapandemin, bland annat i samarbete 
med UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance, Netto- 
nollalliansen, och genom Stockholms Handelskammares 
Omstartskommission. Folksamgruppen anser att de stöd-
paket som svenska regeringen liksom EU presenterar 
behöver leda till en halvering av utsläppen till 2030 och till 
nettonollutsläpp senast år 2050 samt att pensionsbolag 
som investerare ges möjlighet att bidra till den accelererade 
klimatomställningen. 

Skatt på tjänstepensioner och tjänstepensionsregleringen 
Folksamgruppen har i brev till regeringen och finansminister 
Magdalena Andersson framfört förslag på hur skattereglerna 
ska ändras för att åstadkomma konkurrensneutralitet vid 
ombildning till tjänstepensionsbolag samt att undanröja 
omotiverade skatteeffekter. Den föreslagna justeringen 
innebär att även kundägda pensionsbolag ska kunna göra 
delbeståndsöverlåtelser med skattemässig kontinuitet för 
att renodla tjänstepensionsverksamheten inför en omvand-
ling till tjänstepensionsföretag. 

Bakgrund: En ny lag om tjänstepensioner antogs i november 
som syftar till att anpassa regelverken för behov på mark-
naden. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att förbättra 
tjänstepensionsregleringen. För att passa in verksamheten  
i nya tjänstepensionslagen behöver pensionsspararnas  
kapital flyttas inom koncernen så att tjänstepensionsverk-
samhet och annan verksamhet inte ligger i samma bolag. 
När pensionskapital, som aktier, fastigheter och samman-
hängande vinster, flyttas kan det uppstå skatteeffekter. 

Flyttavgifter för fondförsäkringar
Folksamgruppen har deltagit i Svensk Försäkrings remiss-
arbete och därigenom framfört synpunkter på förslaget till 
regeringen. Folksamgruppen har även låtit Mårten Schultz, 
professor i civilrätt vid Stockholms universitet, analysera 
förslagets retroaktiva tillämpning. Schultz slutsats är att 
det finns flera olika skäl som talar för att sådan retroaktiv 
lagstiftning som regeringen föreslår är problematisk och 
skaver mot egendomsskyddet. Det finns således principiella 
skäl att vara försiktig med tillbakaverkande förmögenhets-
rättslig lagstiftning. 

Bakgrund: Finansdepartementet har lagt fram ett förslag 
om avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäk-
ringar. Förslaget innebär att försäkringsföretagen inte kom-
mer kunna ta avgifter för tidigare anskaffningskostnader, 
som ofta gäller genomförd rådgivning. Förslaget ska även 
gälla retroaktivt. Utöver det saknas även ingående analys 
av att pensionssparande i fondförsäkring har kollektiva  
försäkringsmoment som återbetalningsskydd eller efter- 
levandepension. Därutöver tas idag kostnader för rådgivning 
som ges i försäkringen ut över tid så att även låg- och medel- 
inkomsttagare ska kunna få rådgivning. Det är viktigt att 
förslaget inte gör rådgivning till en lyxvara bara för de som 
har råd.
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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 moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt dotterbolaget KPA Pensionsförsäkring. Vi redovisar även ett antal centrala nyckel- 
tal för de övriga dotter- och intressebolagen inom Folksamgruppen.

Folksam Liv

Folksam  
Fondförsäkring

KPA  
Pension**

Folksam  
LO Pension

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.

Kommande informationstillfällen:
6 november 2020, delårsöversikt, tredje kvartalet 2020
3 februari 2021, helårsöversikt 2020
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Folksam Sak
Folksam Sak-gruppen jan – jun 2020 jan – jun 2019 2019 2018

Premier, Mkr1) 7 244 6 973 14 149 14 463

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 46 555 44 884 45 344 43 901

Solvenskvot (SCR), vid periodens slut2) 2,2 2,3 2,3 2,4

1) Med premier avses premieintäkten som är den del av inbetalda premier som hör till perioden.
2) Solvenskvoten avser kapitalbas i relation till kapitalkrav i enlighet med Solvens II regelverket. 

Solvenskvoten redovisas med ett kvartals eftersläpning.

Premieintäkterna för perioden ökade i moderföretaget med 
4 procent till 6 588 (6 352) miljoner kronor. Ökningen för- 
klaras av både beståndstillväxt och premiejusteringar. 

Totalkostnadsprocenten i moderföretaget uppgick till  
93,9 (99,9), vilket var lägre än föregående år. Skadekost-
nads procenten minskade till 79,4 (84,8) procent drivet av 
färre natur- och storskador jämfört med föregående år. 
Föregående år hade vi även en större negativ ränteeffekt 
på skadelivräntereserven vilket även förklarar en del av 
minskningen. Vi ser även en minskad skadefrekvens inom 
vissa försäkringsgrenar som en effekt av Coronapandemin.  

Driftskostnadsprocenten minskade till 14,4 (15,2). Minsk- 
ningen förklaras främst av den konsultväxling som imple- 
menterats, där konsulter i högre grad ersätts av interna 
resurser, i kombination med att vi ser effekterna av det  
kostnadsfokus man har inom Folksamgruppen. Detta  
motverkades delvis av ökade personalkostnader drivet  
av nedgången på finansmarknaderna vilket påverkade  
pensionskostnaderna.

Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 402 (41) 
miljoner kronor. Ökningen var hänförlig till en ökad pre- 
mieintäkt och lägre driftskostnader i kombination med ett 
förbättrat skadeutfall. Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt uppgick för perioden till 218 (873) miljoner kronor. 
Denna minskning kan härledas till den minskade kapital- 
avkastningen i perioden.

Totalavkastningen uppgick för perioden till -0,2 (2,0) 
procent. Solvenskvoten, som vi redovisar med ett kvartals 
eftersläpning, uppgick i senaste utfallet till 2,3 (2,2) för  
moderföretaget.

Konsolideringsgraden minskade något och uppgick till  
172 (175) procent i moderföretaget.

Folksam Sak

Tre KronorSaco Folksam  
Försäkring

51%*

Samtliga bolag inom Folksam Sak-gruppen ökade sin premieintäkt vilket gav en total ökning till 7 244 (6 973) miljoner kronor. 
Solvenskvoten uppgick till 2,2 (2,3).

Folksam Sak (moderbolag) jan – jun 2020 jan – jun 2019 2019 2018

Premier, Mkr1) 6 588 6 352 12 885 12 379

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 402 41 237 81

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, Mkr 218 873 1 298 1 349

Totalkostnad, % 93,9 99,9 96,1 97,9

  varav skadekostnad, % 79,4 84,8 81,8 79,4

  varav driftskostnad, % 14,4 15,2 14,3 18,5

Totalavkastning, % -0,2 2,0 3,0 4,1

Konsolideringskapital, vid periodens slut, Mkr 22 860 22 211 22 821 21 565

Konsolideringsgrad, vid periodens slut, % 172 175 178 177

Solvenskvot2) (SCR), vid periodens slut 2,3 2,2 2,2 2,4

1) Med premier avses premieintäkten som är den del av inbetalda premier som hör till perioden. 
2) Solvenskvoten avser kapitalbas i relation till kapitalkrav i enlighet med Solvens II regelverket. 

Solvenskvoten redovisas med ett kvartals eftersläpning.
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Folksam Liv
Folksam Liv-gruppen jan – jun 2020 jan – jun 2019 2019 2018

Premier, Mkr1) 28 213 27 967 41 394 39 349

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 413 167 396 240 407 446 360 157

Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 171 319 163 580 175 826 137 076

Solvenskvot, vid periodens slut2) 3,2 3,2 3,2 3,3

1) Premier omfattar premieinkomst för sparförsäkring och premieintäkt för riskförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring.
2)  Solvenskvoten redovisas med ett kvartals eftersläpning.

Premierna för moderföretaget Folksam Liv minskade till  
5 774 (6 173) miljoner kronor. Minskningen förklaras fram- 
förallt av lägre premier inom sparande men även riskproduk-
terna ser något lägre premier. Inom kollektivavtalad affär 
fortsätter ökningen av premier.

Driftskostnaderna påverkades negativt av högre pensions-
kostnader under perioden och uppgick till 512 (511) miljoner 
kronor.

Kostnaderna ligger i nivå med föregående år efter att kostna-
derna ökat under andra kvartalet.

Solvenskvoten för blandade bolag, som vi redovisar med 
ett kvartals eftersläpning, är stabil och uppgick till 3,7 för 
moderföretaget. Den kollektiva konsolideringsgraden för 
premiebestämd tjänstepensionsförsäkring uppgick till 116 
procent andra kvartalet 2020 och till 117 procent för övrig 
livförsäkringsverksamhet vilket innebar en ökning med drygt 
fem miljoner kronor motsvarande knappt fem procent från 
första kvartalet. 

Totalavkastningen för perioden uppgick till -0,4 (6,8) pro- 
cent. Sett över de fem senaste åren 2015–2019 har den  
årliga genomsnittliga totalavkastningen för Folksam Liv  
varit 5,6 procent. Över den senaste tioårsperioden 2010–2019 
var totalavkastningen 6,9 procent per år. Solvensgraden i 
moderföretaget minskade och uppgick till 162 (164).

Förenade Liv*

Folksam Sak

Folksam  
Skadeförsäkring Tre KronorSaco Folksam  

Försäkring

75%

Folksam Liv

Folksam  
Fondförsäkring

KPA  
Pension*

Folksam  
LO Pension

51%60%

51%
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Återbäringsränta
Tjänstepensionsverksamhet 
Övrig livförsäkringsverksamhet 

Premierna för Folksam Liv-gruppen uppgick till 28 213  
(27 967) miljoner kronor för andra kvartalet 2020.

Det förvaltade kapitalet uppgick till 413 167 (396 240) miljoner 
kronor och fondförsäkringstillgångarna till 171 319 (163 580) 
miljoner kronor. Totalt ökade kundernas tillgångar med drygt 

fyra procent under andra kvartalet 2020 jämfört med mot-
svarande period föregående år.  Solvenskvoten, som redo- 
visas med ett kvartals eftersläpning, var 3,2 (3,2). 
 

Folksam Liv (moderbolag) jan – jun 2020 jan – jun 2019 2019 2018

Premier, Mkr1) 5 774 6 173 12 040 11 584

Försäkringstekniskt resultat, Mkr -3 710 6 350 11 777 2 018

Förvaltningskostnad, % 0,5 0,5 0,5 0,6

Totalavkastning, % -0,4 6,8 10,4 1,5

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 196 509 195 092 200 134 183 259

Solvensgrad, vid periodens slut, % 162 164 169 163

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

Kollektiv konsolidering tjänstepension, vid periodens slut, % 116 117 119 110

Kollektiv konsolidering övrig livförsäkring, vid periodens slut, % 117 118 119 114

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.
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KPA Pension*

KPA Pensionsförsäkring AB jan – jun 2020 jan – jun 2019 2019 2018

Premier, Mkr1) 13 242 12 911 17 315 16 475

Försäkringstekniskt resultat, Mkr -1 790 10 507  17 615 4 375

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

Totalavkastning, % -0,6 4,9 11,2 0,5

 Avkastningsränta (%) förmånsbestämd -0,7 7,7 11,3 0,5

Avkastningsränta (%) premiebestämd -0,6 7,7 11,3 0,5

Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 212 292 196 426 202 714 172 402

Solvensgrad, vid periodens slut, % 163 167 171 165

Solvenskvot (S1), vid periodens slut2) 17,2 15,7 16,8 15,7

1)  Premier omfattar premieinkomst för sparförsäkring och premieintäkt för riskförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring.
2) Solvenskvoten redovisas med ett kvartals eftersläpning. 

Förenade Liv*

Folksam Sak

Folksam  
Skadeförsäkring Tre KronorSaco Folksam  

Försäkring

75%

Folksam Liv

Folksam  
Fondförsäkring

KPA  
Pension

Folksam  
LO Pension

51%60%

51%

Premieinkomsten för KPA Pensionsförsäkring uppgick till  
13 242 (12 911) miljoner kronor. KPA Pensionsförsäkring är 
förvalsbolag inom premiebestämd pension för kommun- 
och regionanställda. 

Det försäkringstekniska resultatet uppgick till -1 790  
(10 572) miljoner kronor och förklaras av den negativa  
kapitalavkastningen under perioden.

Totalavkastningen uppgick till -0,6 (4,9) procent för perioden. 
Avkastningsräntan för förmånsbestämd försäkring uppgick 
till -0,7 (7,7) procent och för premiebestämd försäkring -0,6 
(7,7) procent som en följd av negativ värdeutveckling av aktier 
under första halvåret. Förvaltningskostnadsprocenten i  
KPA Pension uppgick till 0,2 (0,2). Solvensgraden uppgick  
till 163 (167) procent vid periodens slut. Solvensgraden ökade 
under andra kvartalet men är fortfarande lägre än motsva-
rande period föregående år. Sett över de senaste tio åren 
2010–2019 har den årliga genomsnittliga totalavkastningen 
uppnått 6,8 procent.

Solvenskvoten, som vi redovisar med ett kvartals efter- 
släpning, uppgick till 17,2 procent.

* Varumärket KPA Pension omfattar moderbolaget KPA AB, försäkrings  
bolagen KPA Livförsäkring AB (publ) (KPA Livförsäkring) och KPA Pen-
sionsförsäkring AB (publ) (KPA Pensionsförsäkring) samt KPA Pensions-
service AB.
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Klimatindikator
TCFD  

indikatornamn apr - jun 2020 jan - mar 2020 2019 2018

Koldioxidutsläpp (CO2e) i egen verksamhet,  
med mål netto noll 20301) 7,9  65 104

Energiförbrukning i fastigheter, normalårskorrigerat  
(kWh/kvm) 106,5  109,5 113

Koldioxidavtrycket i aktieportföljen, Koldioxid- 
intensitet, viktat medeltal, ton CO2e/Mkr2)

Weighted  
Average 7,1  7,6 10,9

1) Majoriteten av utsläppskällorna uppdateras kvartalsvis. 
2) Nyckeltalen visar en ögonblicksbild av hur aktieportföljens växthusgasutsläpp ser ut. Observera att måttet inte visar  

investeringarnas totala klimatpåverkan. Beräkningarna är inte heltäckande och omfattar inte heller alla indirekta  
ut släpp. Beräkningen av aktieportföljen är baserad på senast tillgängliga data från MSCI och omfattarutsläpp mot
svarande scope 1 och 2 enligt Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter 
(CO2e) vilket gör det möjligt att mäta olika växthusgaser på samma sätt. Mätningen omfattar alla noterade svenska och 
utländska bolag i aktieportföljen per 31 december 2019. Beräkning grundas på data i USD vilket påverkar redovisade  
resultat i SEK.
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Folksam LO Fondförsäkring jan – jun 2020 jan – jun 2019  2019  2018

Premier, Mkr1) 6 750 6 397 7 925 7 405

Periodens tekniska resultat, Mkr 135 101 231 232

Periodens resultat 114 165 312 238

Totalavkastning % -4,5 16,0 24,3 10,8

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

Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 118 097 109 313 118 624 88 609

Solvenskvot (S1), vid periodens slut 7,4 6,4 6,6 6,6

1) Premier omfattar premieinbetalningar från sparare i fondförsäkring.

Folksam LO Pension*

Förenade Liv*

Folksam Sak

Folksam  
Skadeförsäkring Tre KronorSaco Folksam  

Försäkring

75%

Folksam Liv

Folksam  
Fondförsäkring

KPA  
Pension

Folksam  
LO Pension

51%60%

51%

Inbetalningarna för Folksam LO Fondförsäkring ökade och 
uppgår till 6 750 (6 397) miljoner kronor. Ökningen härrör 
till att fler antal kunder har flyttat sitt kapital till Folksam 
LO Fondförsäkring. Det försäkringstekniska resultatet 
uppgick till 135 (101) miljoner kronor. Ökningen relateras 
till minskade driftskostnader och ökad intjäning av net-
torabatter. Företagets totala resultat uppgick till 114 (165). 
Det lägre resultatet förklaras av en försämrad kapitalav-
kastning under perioden jämfört med jämförelseperioden, 
däremot har kapitalavkastningen återhämtat sig starkt i 
jämförelse med förgående kvartal.

Fondförsäkringstillgångarna uppgår till 118 097 (109 313) 
miljoner kronor. Ökningen beror på ett positivt kassaflöde 
samt den positiva värdeförändringen som härrör från förgå-
ende år. Totalavkastningen uppgick till -4,5 (16,0) procent. 
Solvenskvoten uppgick till 7,4 (6,4).

* Varumärket Folksam LO Pension omfattar Folksam LO Fondförsäkring.
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Appendix: Övriga dotter och intressebolag
Folksam Sak

Tre Kronor jan – jun 2020 jan – jun 2019 2019 2018

Premier, Mkr1) 565 536 1 088 1 040

Försäkringstekniskt resultat, Mkr 22 21 76 48

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, Mkr 27 37 83 45

Totalkostnad, % 95,9 96,3 92,8 95,4

Solvenskvot (SCR), vid periodens slut2) 1,9 1,8 1,9 2,0

Saco Folksam Försäkring jan – jun 2020 jan – jun 2019 2019 2018

Premier, Mkr1) 92 85 176 156

Försäkringstekniskt resultat, Mkr -10 0 3 25

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, Mkr -10 15 22 25

Totalkostnad, % 119,6 102,9 102,2 85,1

Solvenskvot (SCR), vid periodens slut2) 1,3 1,7 1,7 1,7

1)  Med premier avses premieintäkten som är den del av inbetalda premier som hör till perioden
2)  Solvenskvoten redovisas med ett kvartals eftersläpning

Folksam Liv

KPA Livförsäkring jan – jun 2020 jan – jun 2019 2019 2018

Premier, Mkr1) 323 310 311 294

Försäkringstekniskt resultat, Mkr -23 282 22 17

Förvaltningskostnadsprocent, % 0,8 0,8 0,8 0,8

Totalavkastning, % -0,7 5,8 7,9 0,0

Solvenskvot (SCR), vid periodens slut2) 3,1 3,3 3,3 3,4

Folksam Fondförsäkring jan – jun 2020 jan – jun 2019 2019 2018

Premier, Mkr1) 1 679 1 702 3 272 3 410

Periodens resultat före skatt, Mkr 22 32 92 82

Förvaltningskostnadsprocent, % 1,00 1,10 1,00 1,20

Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 42 928 43 944  46 075 39 318

Solvenskvot blandade bolag2) 1,6 1,5 1,6 1,5

1)  Med premier avses premieintäkten som är den del av inbetalda premier som hör till perioden
2)  Solvenskvoten redovisas med ett kvartals eftersläpning
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För allt du bryr dig om

Är du och din familj rätt försäkrade?
Låt oss tillsammans se över ditt försäkringsskydd. 
Ring 0771-950 950 eller besök oss på folksam.se

Har du hemmet försäkrat hos oss får du 10 procents rabatt på många 
av våra andra försäkringar. Till exempel på bil- och djurförsäkringen.

Samla dina  
försäkringar  
och få 10 %  

rabatt
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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: 
•	 Linn Edström Larsson, CFO, +4687726186, linn.edstrom-larsson@folksam.se
•	 Christina Sjölund, investerarrelationer, +46708316743, christina.sjolund@folksam.se 
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Våra kunder ska  
känna sig trygga  
i en hållbar värld 


