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2009 i korthet
Folksam röstar om aktierelaterade  
ersättningssystem 
Under årets svenska bolagsstämmor röstade Folksam 
nej till sju aktierelaterade ersättningssystem och förde 
dialog med ytterligare företag som avsåg att införa 
denna typ av system. Informationen till aktieägarna 
om ersättningssystemen har förbättrats väsentligt de 
senaste åren. Detta är till stor del ett resultat av den 
debatt som förts av bland annat Folksam. 

Stora skillnader i klimatpåverkan från  
landets fjärrvärme 
Folksam har under året genomfört en kartläggning 
som visar att många fjärrvärmenät i landet står för be-
tydande koldioxidutsläpp och negativ klimatpåverkan. 
Många fjärrvärmeföretag använder fortfarande fossila 
bränslen i fjärrvärmeproduktionen och då är fjärrvär-
men inte alls bra sett ur miljösynpunkt. Skillnaderna 
är dock stora mellan olika fjärrvärmeverk. Fjärrvärme 
har potential att vara en klimatsmart uppvärmnings-
form och marknadsförs som ett miljövänligt alternativ 
av flera energibolag. 

Hållbart värdeskapande 
Under 2009 deltog Folksam som en av 15 svenska in-
vesterare i projektet Hållbart värdeskapande för att 
påverka svenska börsnoterade företag i riktning mot en 
hållbar utveckling och ett långsiktigt värdeskapande. 
Hållbart värdeskapande gjorde under hösten en enkät-
undersökning bland de 100 bolag som har störst börs-
värde på Stockholmsbörsen för att försäkra sig om att 
företagen har lämpliga ramverk för att styra och följa 
upp hållbarhetsfrågor. 

Framgång i nordiskt samarbete 
Folksam har sedan 2008 samarbetat med norska KLP 
och finska Ilmarinen i Nordic Engagement Coopera-
tion (NEC), med syftet att koordinera bolagsstyrnings-
aktiviteter avseende miljö, mänskliga rättigheter och 
anti-korruption. Under 2009 nådde NEC en viktig 
framgång i dialogen med Wesfarmers. Folksam avytt-
rade 2008 sitt innehav i Wesfarmers på grund av dess 
dotterbolags import av fosfater från Västsahara, men 
om importen stoppas kommer Folksam att kunna om-
värdera sitt beslut. 

Folksam byter till vindkraft
Sedan 2009 förses alla Folksamägda fastigheter med 
ursprungsmärkt vindkraftsel för att minimera före-
tagets miljöpåverkan så långt det är möjligt med da-
gens energiteknik. Gyllenforsens fastigheter använder 
sedan 2009 Bra Miljöval-el. Folksam försöker hela 
tiden utveckla sitt fastighetsägande med målet att 
påverka miljön så lite som möjligt. Ett sätt att uppnå 
detta är att till exempel se över uppvärmningen samt 
energieffektivisera fastigheterna.

Samordnad medarbetarundersökning  
Under 2009 omarbetades Folksams medarbetarunder-
sökning så att sex separata mätningar samordnades till 
en gemensam mätning. Syftet med samordningen var 
inte bara kostnadsbesparing, utan även att uppnå en 
gemensam kraftsamling i arbetet för ökad kundnytta. 
Svarsfrekvensen blev hela 92 procent och totalresultatet 
blev mycket positivt på flera områden, bland annat 
kundfokus, engagemang, jämställdhet, ledarskap samt 
mål- och resultatstyrning.

Tillverkarna av värmepumpar struntar i kvaliteten 
Folksam har sedan 1999 fört statistik över värmepump-
skador. Mellan 2001 och 2008 ökade andelen skade-
anmälda nya värmepumpar (mindre än fem år gamla) 
från 50 till 77 procent. Bara under den senaste mätpe-
rioden, 2007-2008, har andelen ökat med fyra procent-
enheter. En anledning är att tillverkarna prioriterar 
billiga komponenter framför kvalitet, till priset av stora 
kostnader för både försäkringsbolag och villaägare.

Mikroförsäkringar i Kenya
Folksam har under året fortsatt och intensifierat sitt en-
gagemang med mikroförsäkringar i Kenya. Målet är att 
genom tillgång till mikroförsäkring bidra till minskad 
sårbarhet och förbättrad hälsa för kenyanerna. Mer än 
95 procent av den kenyanska befolkningen saknar i dag 
all form av försäkring. Detta vill Folksam förändra, så 
att alla kenyaner ska kunna ha säkerheten och trygghe-
ten med en försäkring.

Kundombudsmannen har uppmärksammats  
internationellt
Under året har flera av Folksams internationella sam-
arbetspartner visat intresse för att starta liknande 
oberoende omprövningsinstanser som Kundombuds-
mannen för att ge sina kunder trygghet och insyn i 
verksamheten.

Minskade sjuktal
Under 2009 genomförde Folksam ett intensivt rehabi-
literingsprojekt som omfattade samtliga medarbetare 
som varit sjukskrivna längre än fyra veckor och syftade 
till att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga och 
underlätta deras återgång till arbete. Resultatet blev att 
större delen av deltagarnas sjukskrivningar avslutades, 
att det stora flertalet återgick till sitt ordinarie arbete 
och att de totala sjuktalen sjönk under året.

Folksam mitt i Vår Ruset 
Under 2009 deltog hela 144 000 kvinnor i 17 svenska 
städer i löparfesten Vår Ruset. Folksam var på plats vid 
de två lopp som ägde rum i Stockholm. Deltagarna togs 
emot i ett tält där de fick information om att Folksam 

är Sveriges första klimatneutrala företag och fick bidra 
till en bättre miljö genom att cykla på en träningscy-
kel. Som tack planterades träd i samarbete med U&W 
[you&we]. 4 629 tävlande kvinnor deltog, vilket bidrog 
till att 4 629 träd planterades. 

Ny rekryteringsstrategi och process för  
systematisk chefsförsörjning
För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt tog 
Folksam under året fram en ny rekryteringsstrategi. 
Som en följd av den nya strategin påbörjades ett arbete 
med att utveckla kommunikationen om Folksams 
arbetsgivarerbjudande. Dessutom inleddes ett arbete 
med att ta fram en systematisk chefsförsörjningsprocess 
som identifierar, utvärderar och utvecklar chefer till rätt 
uppdrag.

Nytt samverkansavtal
Medarbetarnas samlade kompetens är en viktig tillgång 
för Folksam. I syfte att ge alla medarbetare möjlighet att 
vara med och påverka beslutsfattandet arbetade Folk-
sam under året fram ett nytt samverkansavtal. Avtalet 
är en vidareutveckling av medbestämmandelagen och 
innebär att medarbetarna aktivt deltar i arbetet med 
att ta fram beslutsunderlag, analysera och dra slutsatser.

Klagomål är en gåva från kunderna
Kundombudsmannen har under året arbetat med atti-
tydfrågor kring klagomål. Kunder som klagar ger viktig 
information, något som är extra angeläget för Folksam 
som ett ömsesidigt bolag. Organisationen måste kunna 
ta emot den information som framkommer i klago-
målen för att kunna utveckla verksamheten i takt med 
kundernas förväntningar. 

Hur säker är bilen?
Under året presenterades för tolfte gången rapporten 
Hur säker är bilen? som är baserad på studier av verkliga 
bilkrockar och visar bilars krocksäkerhetsnivå. Resul-
taten visar att det spelar stor roll vilken bil man väljer, 
eftersom de minst säkra bilarna har flera gånger högre 
dödsrisk än de säkraste. Allra säkrast var Toyota Avensis 
årsmodell 03-08, som toppade listan för andra året i rad. 

Vägars utformning minskar trafikdöden
Folksam och Karolinska Institutet genomförde under 
året en genomgång av drygt 200 dödsolyckor i bil på 
svenska vägar . Undersökningen visade att vägutform-
ningen är avgörande för dödsfallen i trafiken. Vidare 
framgick att insatser för att höja säkerhetsnivån på 
vägarna och att förhindra rattonykterhet skulle kunna 
minska dödsolyckorna med 65 procent, vilket innebär 
140 liv per år. 

Whiplashskydd sämre för kvinnor
Whiplashskydd i nya bilar halverar risken för en whip-
lashskada med invalidiserande utgång, men skyddsef-
fekten är cirka 30 procent lägre för kvinnor än för män. 
Detta framgick av en studie som Folksam genomförde 
under 2009. Resultatet visar på en klar brist i de system 
som hittills utvecklats, särskilt med tanke på att kvinnor 
löper dubbelt så stor risk som män att drabbas av bestå-
ende whiplashskador. 

Omval för Avtalspension SAF-LO 
Vid årsskiftet 2008/2009 blev upphandlingen av nya 
pensionsförvaltare för Avtalspension SAF-LO klar. 
Folksam Liv blev ett av sex valbara bolag för traditio-
nell försäkring och Folksam-LO Pension blev ett av 
fem för fondförsäkring. Av de cirka 220 000 privatan-
ställda arbetare som valde fondförsäkring valde hela 
80 procent Folksam-LO Pension som förvaltare av sin 
avtalspension. 

Fredrika-Bremer-Förbundets BRA-pris
Fredrika-Bremer-Förbundets BRA-pris gick 2009 till 
Folksam för att man i en annonskampanj på ett roligt 
och informativt sätt visat på de olika förutsättningarna 
för kvinnor och män, att män fortfarande tjänar mer 
och att fler män än kvinnor innehar styrelse- och vd-
poster. 

Folksams färgtest – resultat efter ett år 
Folksam presenterade i maj ett delresultat av det färgtest 
som påbörjades 2008 och som kommer att vara klart 
2010. Redan efter ett år stod det klart att nio av de 46 
testade färgerna inte kommer att godkännas. För att 
hjälpa konsumenterna att undvika färger som inte fun-
gerar utfärdade Folksam en köpvarning för de nio un-
derkända färgerna. De återstående 37 färgernas resultat 
slutredovisas 2010.

Kundombudsmannen har bidragit till  
trygghet för missnöjda pensionärer
De pensionärer som visat missnöje med ändringarna 
av Folksams grupplivförsäkring har kunnat vända 
sig till Kundombudsmannen för konsultationer och 
omprövningar.

Ny småbil säkrare än äldre stor bil
I syfte att belysa säkerhetsutvecklingen de senaste 15 
åren genomförde Folksam under 2009 ett krocktest där 
en liten ny bil jämfördes med en stor äldre bilmodell. 
Testet visade att uppfattningen att stora bilar alltid är 
säkrare än små bilar vid en krock är felaktig. Resultatet 
illustrerar den enorma säkerhetsutveckling som små-
bilar har genomgått, vilket även Folksams resultat från 
verkliga olyckor visar. 
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Ny rekryteringsstrategi och process för  
systematisk chefsförsörjning
För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt tog 
Folksam under året fram en ny rekryteringsstrategi. 
Som en följd av den nya strategin påbörjades ett arbete 
med att utveckla kommunikationen om Folksams 
arbetsgivarerbjudande. Dessutom inleddes ett arbete 
med att ta fram en systematisk chefsförsörjningsprocess 
som identifierar, utvärderar och utvecklar chefer till rätt 
uppdrag.

Nytt samverkansavtal
Medarbetarnas samlade kompetens är en viktig tillgång 
för Folksam. I syfte att ge alla medarbetare möjlighet att 
vara med och påverka beslutsfattandet arbetade Folk-
sam under året fram ett nytt samverkansavtal. Avtalet 
är en vidareutveckling av medbestämmandelagen och 
innebär att medarbetarna aktivt deltar i arbetet med 
att ta fram beslutsunderlag, analysera och dra slutsatser.

Klagomål är en gåva från kunderna
Kundombudsmannen har under året arbetat med atti-
tydfrågor kring klagomål. Kunder som klagar ger viktig 
information, något som är extra angeläget för Folksam 
som ett ömsesidigt bolag. Organisationen måste kunna 
ta emot den information som framkommer i klago-
målen för att kunna utveckla verksamheten i takt med 
kundernas förväntningar. 

Hur säker är bilen?
Under året presenterades för tolfte gången rapporten 
Hur säker är bilen? som är baserad på studier av verkliga 
bilkrockar och visar bilars krocksäkerhetsnivå. Resul-
taten visar att det spelar stor roll vilken bil man väljer, 
eftersom de minst säkra bilarna har flera gånger högre 
dödsrisk än de säkraste. Allra säkrast var Toyota Avensis 
årsmodell 03-08, som toppade listan för andra året i rad. 

Vägars utformning minskar trafikdöden
Folksam och Karolinska Institutet genomförde under 
året en genomgång av drygt 200 dödsolyckor i bil på 
svenska vägar . Undersökningen visade att vägutform-
ningen är avgörande för dödsfallen i trafiken. Vidare 
framgick att insatser för att höja säkerhetsnivån på 
vägarna och att förhindra rattonykterhet skulle kunna 
minska dödsolyckorna med 65 procent, vilket innebär 
140 liv per år. 

Whiplashskydd sämre för kvinnor
Whiplashskydd i nya bilar halverar risken för en whip-
lashskada med invalidiserande utgång, men skyddsef-
fekten är cirka 30 procent lägre för kvinnor än för män. 
Detta framgick av en studie som Folksam genomförde 
under 2009. Resultatet visar på en klar brist i de system 
som hittills utvecklats, särskilt med tanke på att kvinnor 
löper dubbelt så stor risk som män att drabbas av bestå-
ende whiplashskador. 

Omval för Avtalspension SAF-LO 
Vid årsskiftet 2008/2009 blev upphandlingen av nya 
pensionsförvaltare för Avtalspension SAF-LO klar. 
Folksam Liv blev ett av sex valbara bolag för traditio-
nell försäkring och Folksam-LO Pension blev ett av 
fem för fondförsäkring. Av de cirka 220 000 privatan-
ställda arbetare som valde fondförsäkring valde hela 
80 procent Folksam-LO Pension som förvaltare av sin 
avtalspension. 

Fredrika-Bremer-Förbundets BRA-pris
Fredrika-Bremer-Förbundets BRA-pris gick 2009 till 
Folksam för att man i en annonskampanj på ett roligt 
och informativt sätt visat på de olika förutsättningarna 
för kvinnor och män, att män fortfarande tjänar mer 
och att fler män än kvinnor innehar styrelse- och vd-
poster. 

Folksams färgtest – resultat efter ett år 
Folksam presenterade i maj ett delresultat av det färgtest 
som påbörjades 2008 och som kommer att vara klart 
2010. Redan efter ett år stod det klart att nio av de 46 
testade färgerna inte kommer att godkännas. För att 
hjälpa konsumenterna att undvika färger som inte fun-
gerar utfärdade Folksam en köpvarning för de nio un-
derkända färgerna. De återstående 37 färgernas resultat 
slutredovisas 2010.

Kundombudsmannen har bidragit till  
trygghet för missnöjda pensionärer
De pensionärer som visat missnöje med ändringarna 
av Folksams grupplivförsäkring har kunnat vända 
sig till Kundombudsmannen för konsultationer och 
omprövningar.

Ny småbil säkrare än äldre stor bil
I syfte att belysa säkerhetsutvecklingen de senaste 15 
åren genomförde Folksam under 2009 ett krocktest där 
en liten ny bil jämfördes med en stor äldre bilmodell. 
Testet visade att uppfattningen att stora bilar alltid är 
säkrare än små bilar vid en krock är felaktig. Resultatet 
illustrerar den enorma säkerhetsutveckling som små-
bilar har genomgått, vilket även Folksams resultat från 
verkliga olyckor visar. 
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Hållbarhet  
– en styrka för kunden
Du kanske frågar dig varför Folksam lägger så mycket kraft och 
energi på det arbete som redovisas i denna hållbarhetsredovis-
ning? Om vi ser till den grund och de värderingar som Folksam 
vilar på så är det lätt att förstå varför det är så självklart för oss. 
Folksam har en mer än hundraårig historia av att påverka – att 
spela roll – i samhället, i trafikforskningen, inom miljöarbetet och 
som ansvarsfulla ägare. Vi är ett ömsesidigt bolag, vilket innebär 
att kunderna äger Folksam genom sina försäkringspremier och 
sitt sparande hos oss. Det är detta som utgör Folksams storlek och 
styrka som ägare och investerare.

Folksam förvaltar i dag cirka 240 miljarder kronor. Det är en 
stor summa som vi är måna om att förvalta på rätt sätt. Genom 
vår storlek och ägarform har vi möjlighet att vara långsiktiga och 
strategiska ägare. Vi vill att de företag som vi investerar i ska drivas 
på ett hållbart sätt för att ge god ekonomisk avkastning, samtidigt 
som de tar ansvar för miljön och respekterar mänskliga rättigheter.

Ett sätt för oss att bidra till hållbar utveckling är aktiv ägarstyr-
ning med krav på företagens klimat- och miljöarbete. På så sätt 
driver vi en utveckling som både skapar värde och får positiva 
följder, såväl för våra viktigaste intressenter som för klimatet och 
miljön. Under 2009 lyckades vi tyvärr inte nå tillfredsställande 
resultat i dialogen med två bolag, vilket ledde till att vi avyttrade 
innehavet i dessa bolag.

De krav som vi ställer på de företag som vi investerar i har våra 
kunder också rätt att ställa på oss. Vi vill att våra kunder ska 
känna stolthet över Folksam. Vi är övertygade om att vi har en 
konkurrensfördel i och med att vi på Folksam lever som vi lär och 
att det finns utrymme för oss att fortsätta att spela roll.

En viktig del i detta är våra medarbetare. Folksamgruppen är en 
stor arbetsgivare med lika delar män och kvinnor. Och våra när-
mare 4 000 medarbetare trivs hos oss. Det framgår av den med-
arbetarundersökning som genomfördes under 2009.

Även kunderna trivs och fortsätter att öka i antal. En viktig fak-
tor i vår relation till kunderna är Kundombudsmannen, som är en 
unik oberoende prövningsinstans gentemot Folksam. Närmare 
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hälften av alla svenskar omfattas av en försäkring i Folksam. Det 
är för deras skull som Folksam satsar på trafikforskning för att 
driva utvecklingen kring säkerhet i bil framåt. I dag är den inte lika 
för alla. Dels för att de som sitter i baksätet är mer utsatta, dels för 
att de whiplashskydd som finns i dagens bilar generellt sett är be-
tydligt mer effektiva för män än för kvinnor.

Att kvinnor behandlas annorlunda än män visar även vårt Jäm-
ställdhetsindex. Där framgår att börsbolagen och deras valbered-
ningar har en bra bit kvar till att nå jämställdhet i styrelserummen. 
20 år närmare bestämt.

Utmaningen för Folksam – liksom för enskilda medborgare, 
företag och myndigheter – är omställningen till ett långsiktigt håll-
bart samhälle. Under året som gått har vi för vår egen del upplevt 
en del bakslag i detta arbete. Ett exempel är att Folksam under 
2009 närvarade vid 35 svenska bolagsstämmor, där vi ställde spe-
cifika frågor om företagens miljö- och klimatarbete till styrelserna 
samtidigt som vi röstade emot de bonusprogram som vi ansåg vara 
oskäliga. Trots detta godkändes samtliga föreslagna bonuspro-
gram, eftersom majoriteten av aktieägarna röstade för.

Folksam arbetar även internationellt. Ett exempel på detta är att 
Folksams internationella sekretariat är värdar för utländska be-
sökare och representerade vid samarbeten med andra ömsesidigt 
ägda bolag. Ett annat är att såväl Folksam som Folksams med-
arbetare under året lämnat stora bidrag till projekt i utvecklings-
länder genom Kooperation Utan Gränser.

I fjolårets hållbarhetsredovisning förde jag ett resonemang kring 
kopplingen mellan den globala klimatkrisen och den globala  
finanskrisen. Jag pekade på att näringslivets engagemang tycktes 
gå från att lösa klimatkrisen till att lösa finanskrisen. Nu indikerar 
många faktorer att vi har lagt den värsta finansoron bakom oss. 
Låt oss hoppas att detta möjliggör en oförfärat offensiv satsning 
på att radikalt förbättra miljöns, ekonomins och den sociala väl-
färdens samspel. 

Folksams vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle 
där individen känner trygghet. Jag lovar att Folksam kommer att 
fortsätta ta sin del av ansvaret för att nå detta mål. Vi kommer att 
fortsätta arbetet med att upprätthålla våra nollutsläpp av koldi-
oxid i atmosfären, inte bara genom att kompensera de utsläpp vår 
verksamhet genererar utan också genom att arbeta aktivt med  
andra medel för att minska vårt koldioxidavtryck. 

Låt mig avsluta med en uppmaning till dig som läser vår håll-
barhetsredovisning. Tänk själv igenom de val som du gör i livet 
– de stora såväl som de små. På samma sätt som stora företag som 
Folksam påverkar världen genom sitt arbete är dina val viktiga. 
Och spelar roll.

Anders Sundström
Vd Folksam
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Folksam – ett försäkrings- 
bolag med hållbarhets-
frågor i fokus
Allt vi gör i livet har betydelse. Det spelar roll vad vi gör, väljer,  
säger och köper. Eller inte köper.

Folksam erbjuder sedan drygt 100 år tillbaka försäkringar,  
sparande och lån till kunder över hela Sverige. Varannan person, 
vartannat hem och var femte bil är försäkrade i Folksam. Vi är ett 
ömsesidigt bolag, vilket innebär att vi ägs av våra kunder. Vins-
ten går inte till aktieägare utan stannar hos våra kunder. Vi på 
Folksam är övertygade om att företag som ligger i framkant inom 
arbetet med miljö, mänskliga rättigheter, sociala frågor och anti-
korruption är framtidens vinnare. Därför arbetar vi aktivt med 
hållbarhetsfrågor ur flera aspekter. 

Vår vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där 
individen känner trygghet. För att göra det påverkar vi vår om-
värld på olika sätt. Men vi är också noggranna med att sträva efter 
att leva som vi lär. Tack vare det kapital vi förvaltar åt våra kunder 
kan vi genom extern bolagsstyrning påverka stora företag i en 
positiv riktning. Vi arbetar även aktivt med sociala frågor, både 
gentemot våra egna medarbetare och gentemot omvärlden. Bland 
annat bedriver vi sedan många år trafikforskning i Sverige samt 
deltar i internationella samarbeten som stödjer utvecklingsländer. 
Allt detta sammantaget gör att vi bidrar till att komma lite när-
mare vår idé om ett bättre samhälle. 

Den här hållbarhetsredovisningen ger en inblick i vad vi gör, både 
internt inom Folksam och externt för att påverka vår omvärld. Den 
speglar vår verksamhet och vårt resultat i sin helhet – ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt. Dotterbolaget KPA AB har en egen hållbar-
hetsredovisning och omfattas därför endast i avsnittet Socialt per-
spektiv, inklusive personalnyckeltalen. 

Det här är Folksams sjunde hållbarhetsredovisning och den ba-
seras så långt det är möjligt på Global Reporting Initatives (GRI:s) 
riktlinjer G3 för hållbarhetsredovisningar. Folksam har för tredje 
året i rad låtit redovisningen granskas av revisionsföretaget KPMG. 

Redovisningen vänder sig framför allt till kunder och medarbe-
tare. Den går även att ladda ner från folksam.se.
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Folksam ägs av kunderna
Folksam är ett ömsesidigt bolag. Detta innebär att kunderna inte 
bara är en ovärderlig och ändlig resurs, de är också ägare. Det 
grundläggande syftet med det kundägda (ömsesidiga) Folksam 
är att tillhandahålla tjänster som kunderna/ägarna har glädje av 
– ett syfte som är större än att skapa kortsiktiga vinster. Därför är 
det mycket viktigt för Folksam att arbeta långsiktigt och struktu-
rerat för att hitta en så god relation som möjligt för båda parter.

Folksam möter varje dag ett stort antal kunder, allt från enskil-
da privatpersoner och företag till de stora organisationerna i Sve-
rige. Samma kund kan också ha flera olika roller. En person kan 
möta Folksam genom sin bilförsäkring, sin företagsförsäkring, 
sitt sparande i en kapitalförsäkring, sin villaförsäkring, sitt efter-
levandeskydd genom facket eller genom en olycksfallsförsäkring 
barnen har via sitt idrottsförbund. Hur Folksam möter en kund i 
en roll färgar upplevelsen för kunden i alla sina roller.

Folksam har alltså både ett stort spektrum av kunder och ett 
stort antal kunder. Detta ställer höga krav på Folksam som orga-
nisation, men det skapar också stora möjligheter. 

Folksam arbetar ständigt för nöjdare kunder
Folksam har under de senaste åren ytterligare vässat och kom-
pletterat sätten att lyssna av och samverka med kunderna. Några 
exempel följer:
– Systematiska och kontinuerliga undersökningar av kundnöjd-

heten kompletterar andra samverkansformer som stämmor, 
kommittéer och personliga kundmöten. Metoderna varierar 
avseende frågeställning och kundrelation och allt från djup-
intervjuer till webbenkäter genomförs kontinuerligt.

– Folksam har också en väl utvecklad process för att integrera 
kundernas röst i det dagliga arbetet. Denna process har under 
2009 implementerats i Folksams alla verksamheter. 

– Folksam har under flera år haft en analysgrupp för affärsområ-
det privatkunder med uppdrag att fastslå slutsatser och rekom-
mendationer baserat på fakta och kundinsikter som samlats in 
och förankrats i organisationen. Under 2009 har ytterligare två 
analysgrupper etablerats, en för affärsområdet Partner och fö-
retag och en för affärsområdet Kollektivavtalad affär, som i sin 
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tur samlar representanter från många olika verksamheter för 
att få förankring i såväl analyser som genomförande i organisa-
tionen.

– Folksam har även under året arbetat tvärfunktionellt i tre åt-
gärdsgrupper, en för varje affärsområde, med att genomföra 
kundinsatser baserat på rekommendationerna och att följa upp 
genomförandet. Såväl kundresultaten som insatserna rapporte-
ras kvartalsvis till bolagens ledning och till styrelserna. 

Vad säger våra kunder?
Sammantaget är nio av tio kunder nöjda med hanteringen av de-
ras ärenden gällande allt från möten med rådgivare till hantering 
av skadeärenden. Folksam följer kontinuerligt upp hanteringen 
av olika ärenden och för även en dialog med kunderna om synen 
på relationen mellan Folksam och kunden genom olika typer av 
undersökningar.

Gruppen privatkunder har blivit allt mer nöjda med Folksam. 
Flera områden som kunderna upplever som viktiga har visat en 
positiv utveckling under de senaste två åren, exempelvis infor-
mation och kundvård. Folksam har även under flera år arbetat 
med att förbättra tillgängligheten. Insatserna på dessa områden 
gav genomslag på helhetsbetyget för Folksam i början av 2009, då 
kundnöjdheten ökade starkt. 

Tyvärr fanns också en negativ påverkan på privatkundernas 
nöjdhet under året beroende på den villkorsändring i pensionä-
rernas grupplivförsäkring som infördes i slutet av 2009. Ändring-
en inverkade negativt på bilden av Folksam, framför allt bland 
äldre kunder, vilket gav en minskad nöjdhet bland äldre under 
fjärde kvartalet. 

Samtidigt har Folksam under året fått förnyat förtroende från 
en stor kundgrupp. Under 2009 skulle samtliga som omfattas av 
SAF-LO-avtalet göra ett omval eller val av bolag för sin avtals-
pension. Många av dessa valde att ge Folksam-LO Pension för-
nyat förtroende trots att det fanns ett ickevalsalternativ. Folksam-
LO Pension är varumärket för Folksams och LO-förbundens 
samarbete inom pensionsområdet.

Folksam har många starka och viktiga samarbetspartner, bland 
annat idrottsförbund, bilföretag och fackförbund. Dessa part-
ner har en mycket positiv syn på Folksam. Exempelvis upplever 
många att kontaktpersonerna på Folksam är en styrka och ser 
Folksam som affärsmässiga och professionella, men de efterfrå-
gar även ytterligare proaktivitet. Folksam har även själva identi-
fierat att informationen till slutkunder kan förbättras.

Folksams tredje stora kundgrupp är företag. Dessa kunder upp-
lever Folksams medarbetare som serviceinriktade och intresse-
rade, men önskar ännu mer uppsökande kontakt och proaktivitet 
bland mäklarna.

Kunddrivna insatser 2009 
Baserat på kundundersökningarna har Folksam under 2009 bland 
annat genomfört följande insatser:
– Utvecklat kommunikationen för att förtydliga och förenkla för 

kunderna.
– Infört kombinationserbjudanden till kunder som har flera  

produkter hos Folksam.



– Skapat system för att involvera kunder så att utvecklingen av 
erbjudanden tydligt skapar kundnytta.

– Tagit fram en ny policy, instruktioner och riktlinjer för klago-
målshantering.

– Infört ett kunddrivet förbättringsarbete i hela organisationen.
– Fördubblat antalet kontakter som Folksam tar med kunder.
– Utvecklat skadehanteringen för att förenkla för kunderna.
– Genomfört utbildning så att kundtjänsten kan ge kunderna ett 

ännu bättre bemötande.
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Folksams policyer
Ledningssystem för hållbar utveckling 
Folksamgruppens olika verksamheter arbetar i enlighet med Folk-
sams ledningssystem för hållbar utveckling. Ledningssystemet 
grundar sig i Folksams vision, ”att bidra till ett långsiktigt hållbart 
samhälle där individen känner trygghet”. Visionen belyser Folk-
sams roll som det kundägda företaget inom försäkring och spa-
rande, men visar också Folksams gemensamma övergripande mål 
och beskriver hur Folksam ska agera för att nå målen. Folksams 
vision fungerar som en ledstjärna för allt arbete inom Folksam.

Interna regelverk – styrning och kontroll
Folksamgruppen består av en koncern för livförsäkring och spa-
rande och en koncern för skadeförsäkring. Gruppen har två öm-
sesidiga moderbolag, Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam 
Liv) och Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak). Såväl 
Folksam Liv som Folksam Sak bedriver också verksamhet genom 
dotterbolag. Moderbolagens styrelser består av kundrepresen-
tanter från de svenska folkrörelserna (kooperationen, fackfören-
ingsrörelsen, idrottsrörelsen och äldrekollektivet). I Folksam Liv 
respektive Folksam Sak finns cirka 60 interna regelverk som klas-
sificeras som övergripande. Regelverken gås igenom årligen och 
vissa av dem fastställs också årligen, oavsett om de reviderats eller 
inte under året. Ett exempel på ett regelverk som har uppdaterats 
under året är Folksams etiska regler.

Folksamgruppens organisation ska präglas av ett effektivt sy-
stem för intern kontroll, som ska vara en naturlig del i de olika 
verksamheterna och en integrerad del i organisationens styrsys-
tem. Några av de viktigaste funktionerna för att uppnå detta är 
styrelsernas revisions- och ersättningsutskott, internrevisionen 
samt lekmannarevisorerna. För att säkerställa en effektiv styrning 
har också en controllerfunktion skapats. Under 2009 bestod con-
trollerfunktionen av en avdelning för riskhantering, en avdelning 
för compliance (regelefterlevnad) och en avdelning för styrning. 

Organisering av arbetet med hållbar utveckling
De centrala delarna av Folksams hållbarhetsarbete – miljö, tra-
fiksäkerhetsforskning och ansvarsfullt ägande/extern bolags- 
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styrning – har organisatoriskt placerats i Vd-staben, som leds av 
en av moderbolagens vice vd:ar. Vart och ett av områdena har 
ansvariga chefer med uppgift att driva arbetet i enlighet med verk-
samhetsplaner och budgetar. 

För att samordna dessa så kallade mervärdesområden och föra 
ut information om deras verksamhet både externt och internt finns 
en samordningsansvarig. Under 2009 har även ett Mervärdesråd 
bestående av deltagare från ett tiotal av Folksams lokalkontor 
sammanträtt, med syfte att förbättra informationsflödet från mer-
värdesområdena ut i organisationen. Representanter för de så kall-
lade mervärdesområdena har även hållit föredrag om sitt arbete 
för anställda inom bland annat kundtjänst.

Inom Vd-staben är även Kundombudsmannen organiserad. 
Kundombudsmannens verksamhet är dock skild från övriga Folk-
samgruppen. Kundombudsmannen har sitt uppdrag från Folk-
sams bolagsstämmor, till vilka man årligen lämnar en verksam-
hetsrapport. Kundombudsmannens årsrapport finns tillgänglig på 
folksam.se. Utöver detta finns en personalenhet, som arbetar med 
olika typer av medarbetarfrågor. Folksams personaldirektör är 
övergripande ansvarig för uppföljning av personalenhetens arbete.

Exempel på övergripande regelverk
–	Etiska	regler
–	Extern	bolagsstyrningspolicy
–	Folksams	vision
–	Försäkringstekniska	riktlinjer
–	Internkontroll
–	Klagomålshantering	avseende	finansiella	tjänster
–	Konkurrensfrågor	-	handlingsprogram
–	Ledningsorganisation
–	Miljöpolicy
–	Placeringsreglemente
–	Riktlinjer	för	hantering	av	intressekonflikter
–	Riktlinjer	för	koncernövergripande	riskhantering
–	Säkerhetspolicy	för	Folksamgruppen

Folksams vision
Vi	ska	bidra	till	ett	långsiktigt	hållbart	samhälle	där	individen	känner	trygghet.

Folksams värderingar
–	Trygghet
–	Engagemang
–	Medmänsklighet
–	Professionalism

Övergripande mål
Folksam	ska	ha	försäkrings-	och	sparandebranschens	mest	nöjda	kunder.

Affärsidé
Att	i	samverkan	med	kunderna	skapa	och	tillhandahålla	ett	fullsortiment	
av	trygghetslösningar	med	hög	kvalitet,	största	möjliga	trygghet	och	bästa	
ekonomiska	nytta.	Folksam	ska	i	första	hand	tillgodose	de	behov	som	delas	
av	många.
 

Information om vilka ekonomiska, miljömässiga och sociala  
deklarationer, principer och andra initiativ som stöds av Folksam 
finns på sidan 49.
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Ekonomiskt perspektiv
Folksam förvaltar cirka 240 miljarder kronor för drygt fyra miljo-
ner kunders räkning. Det ger oss makt att påverka och långsiktigt 
förändra vårt samhälle. Allt kapital Folksam förvaltar, oavsett om 
det handlar om fonder*, försäkringsportföljer eller enskilda upp-
drag, omfattas av etiska placeringskriterier. 

Folksam är övertygat om att företag som tar ansvar för miljö och 
mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Genom våra kri-
terier – miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption – påverkar 
Folksam därför de företag vi investerar i. Vissa företag har vi dock 
aktivt valt att inte placera i oavsett hur liten deras miljöpåverkan 
är eller hur bra arbetsmiljö de har. De uteslutande kriterierna är 
tobak och klustervapen.

Folksams ambition att påverka företag att ta sitt samhällsansvar 
är i högsta grad ett publikt arbete, eftersom vi tror att kunskap bi-
drar till positiv förändring. Folksam publicerar årligen rapporter 
och index där vi redovisar information om företagens arbete inom 
bland annat miljö, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principles 
for Responsible Investments, PRI) är ett FN-initiativ som lan-
serades under 2006 och syftar till att föra in hållbarhetsfrågor i 
investeringsprocessen för institutionella investerare och pensions-
förvaltare. Folksam var den enda svenska investerare som deltog i 
utformningen av riktlinjerna, som gäller miljö, sociala frågor och 
bolagsstyrning (ESG-frågor). 

I årets hållbarhetsredovisning har vi valt att redovisa årets hän-
delser utifrån dessa principer för att tydliggöra hur Folksam upp-
fyller sitt åtagande som undertecknare av PRI i sin kapital- och 
fondförvaltning. 

Princip 1
Vi inkluderar ESG-frågor i den finansiella analysen 
och beslutsprocessen

Etiken påverkar alla investeringar
Folksam anlitar Swedbank Robur som kapitalförvaltare för stora 
delar av kapitalet samt för etisk screening av alla investeringar. 
Folksam anlitar även fristående konsultfirmor för olika analys-
tjänster. Analysen ligger till grund för beslut om vilka bolag Folksam 

*	Avser	endast	Folksam	LO	Fond	AB.
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investerar i och vilka bolag som Folksam väljer att föra en djupare 
dialog med.

Folksam röstar både för och emot aktierelaterade  
ersättningssystem
Under årets svenska bolagsstämmor använde Folksam sin rätt att 
rösta nej till sju aktierelaterade ersättningssystem. Dessutom för-
des dialog med ytterligare företag som avsåg att införa denna typ 
av system. Folksam framför alltid synpunkter på aktierelaterade 
ersättningssystem vid stämmorna även om man röstar för, vilket 
Folksam gör om systemen bedöms som rimliga. 

Informationen till aktieägarna om ersättningssystemen har 
förbättrats väsentligt under de senaste åren. Numera tillhör det 
undantagen att företag inte inkluderar relevant information om 
aktieprogram, fast och rörlig lön samt pension till ledande befatt-
ningshavare i sina årsredovisningar. Detta är till stor del ett resul-
tat av den debatt som förts av bland annat Folksam. 

Kontant bonus i fokus
Under 2009 slog den internationella finanskrisen till med full 
kraft. Situationen för de svenska finansiella företagen var stund-
tals allvarlig. Folksam har under året deltagit aktivt i den offent-
liga debatten kring hur chefer och specialister ska belönas. 

Dilemmat har varit att debatten i stor utsträckning har handlat 
om rörlig lön till specialister och experter i de finansiella företa-
gen, exempelvis mäklare, analytiker, fondförvaltare och kundan-
svariga. Många av dessa personalkategorier har anställningsvill-
kor som innebär att en viss del av lönen är beroende av hur mycket 
affärer de genererar eller av deras enskilda affärsområdes resultat. 
Ett år då lånemarknaden exploderar samtidigt som börsen rusar 
uppåt blir det många affärer och följaktligen stora bonusutbetal-
ningar. Samtidigt finns det andra företag, framför allt inom kredit-
området, som har framtvingat stora kreditreserveringar på grund 
av befarade stora förluster. I vissa banker beräknas förlusterna bli 
så stora att utdelningen till aktieägarna har varit i fara. 

Folksam har i debatten hävdat aktieägarnas rätt till både avkast-
ning och värdestegring och uppmanat de finansiella företagen att 
göra justeringar i sina rörliga lönesystem för att främja långsiktigt 
värde snarare än kortsiktiga vinster.

Dialog hjälper företag att se affärspotentialen i  
hållbarhetsfrågor
Folksams arbete med att påverka företag i hållbarhetsfrågor är 
dels inriktat på att minska de risker som är förknippade med mil-
jöbrott, brott mot mänskliga rättigheter och korruption, dels på att 
få fler att se affärspotentialen i ett ansvarsfullt företagande. Arbe-
tet sker bland annat genom aktiv bolagsstyrning. 

2009 granskades verksamheten i 2 394 bolag med fokus på före-
tagens prestationer avseende miljö och mänskliga rättigheter. De 
20 svenska börsbolag som löpte störst risk att råka ut för inciden-
ter inom dessa områden identifierades och fick ett erbjudande om 
en genomgång av deras respektive risksituationer. Granskningen 
har genom åren inneburit att flera företag strukturerat om och 
förbättrat sitt miljöarbete eller sitt sätt att arbeta med mänskliga 
rättigheter efter dialog med Folksam. Ett flertal företag har också 
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vittnat om hur fokus på hållbarhetsfrågor har inneburit kostnads-
besparingar i form av exempelvis energieffektivisering.

Under 2009 påbörjades ett samarbetsprojekt med KPA Pension, 
speciellt riktat till de största energi- och oljebolagen. Syftet med 
projektet är att identifiera förbättringsområden och kommunicera 
dessa med företrädare för företagen. Särskild uppmärksamhet 
riktas mot bolagens mål för koldioxidutsläpp samt aktiviteter för 
att öka andelen alternativa energikällor.

Princip 2
Vi är en aktiv ägare och införlivar ESG-frågor  
i bolagsstyrningspolicyn och arbetssättet

Folksams styrelser har fastställt en bolagsstyrningspolicy och  
etiska investeringskriterier för bolagens innehav. Verksamheten 
följs upp av en intern bolagsstyrningskommitté. Resultatet rap-
porteras till styrelserna och redovisas i en årlig offentlig rapport.

Folksam agerar i specifika incidenter
Folksam har under året även haft en rad kontakter med företag 
rörande specifika incidenter. Nedan berörs några exempel.

G4S
Via kontakter med Svenska Transportarbetarförbundet fick Folk-
sam för ett par år sedan information om ett antal arbetsrättsliga 
problem i det internationella säkerhetsföretaget G4S. Ett samarbe-
te inleddes mellan Folksam, Svenska Transportarbetarförbundet, 
ett antal internationella fackföreningar och ett antal pensionsfon-
der i Storbritannien, USA och Europa i syfte att via dialog med 
företaget försöka komma tillrätta med problemen. Detta resul-
terade i att G4S under 2009 tecknade ett övergripande avtal där 
grundläggande fackliga rättigheter garanteras för hundratusentals 
anställda världen över. Processen pågick i över två år.

Veolia
Veolia har under en längre tid lett ett spårvägsbygge i östra Jeru-
salem. FN:s säkerhetsråd har i ett flertal resolutioner slagit fast att 
östra Jerusalem är ett område under utländsk ockupation samt att 
den internationella humanitära rätten är tillämplig på de ockupe-
rade palestinska områdena, inklusive östra Jerusalem. Att delta i 
de delar av spårvägsprojektet som ligger på ockuperat palestinskt 
territorium stödjer Israels brott mot folkrätten och försvårar 
fredsprocessen.

Folksam har under året framfört att vi ser allvarligt på spårvägs-
bygget som vi bedömer är ett brott mot Genèvekonventionen. 
Efter Folksams och många andra investerares kontakter med före-
tagsledningen meddelade Veolia under 2009 att bolaget kommer 
att avveckla sitt engagemang i projektet.

Total
Det franska bolaget Total SA är tillsammans med sina dotterbolag 
och filialer ett integrerat olje- och gasbolag med verksamhet i mer 
än 130 länder, däribland Burma. 

Folksam har haft löpande kontakter med Total under en längre 
period. I samband med fängslandet av Nobels fredspristagaren 
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Aung San Suu Kyi intensifierades dessa kontakter. I kontakterna 
har Folksam framfört att det ställs särskilda krav på företagens 
etiska riktlinjer med tillhörande styrsystem om man ska göra affä-
rer i ett högriskland som Burma. Företagen bör anstränga sig för 
att undvika att bli en del av regimens förtryck, till exempel genom 
att ha riktlinjer och kontroller på plats.

Total har en separat policy, styrning och rapportering för sin 
verksamhet i Burma som stämmer överens med internationella 
konventioner beträffande tvångsarbete och arbetsrätt. I det fall 
Total skulle lämna Burma finns det en uppenbar risk att det skulle 
ersättas med ett annat bolag som kanske inte har samma sociala 
och etiska normer. Då skulle inte militärregimens inkomster på-
verkas, men det skulle kunna medföra mycket negativa effekter för 
den lokala befolkningen i regionen som under årens lopp har blivit 
allt mer beroende av detta externa stöd. För att kunna fortsätta att 
påverka har Folksam valt att behålla sitt innehav i Total.

Folksam har förutom direkta kontakter med Totals företagsled-
ning även engagerat sig i Burma Engagement Service där ett flertal 
investerare samarbetar för att påverka företag med verksamhet i 
landet. 

Folksam säljer innehav i utländska bolag efter dialog
Folksam försöker så långt det går att påverka de bolag vi investe-
rar i, men ibland når dialogen en punkt där det är svårt att se att 
några framsteg kommer att ske avseende bolagens hantering av 
miljö eller mänskliga rättigheter. Under 2009 har Folksam därför 
sålt sitt innhav i två bolag. I elva andra fall bedömer Folksam att 
det forfarande finns möjlighet att påverka och har därför behållt 
sitt innehav för att fortsätta dialogen. 

Exempel på utländska bolag Folksam har kontaktat under 2009 
(orsaken anges inom parentes):
– Rio Tinto (miljöbrott genom partnerskap i Grasberggruvan på 

Papua Nya Guinea – innehavet avyttrat)
– Barrick Gold Corp. (miljöbrott vid Porgeragruvan på Papua 

Nya Guinea – innehavet avyttrat)
– AES (anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter i samband 

med dammbygge i Panama – fortsatt dialog)

Klustervapenkonvention
2008 beslutade Folksam att avyttra alla investeringar i kluster-
vapen i enlighet med den då nya Oslokonventionen. Under 2009 
granskades detta beslut i rapporten Worldwide Investments in 
Cluster Munitions: A Shared Responsibility från IKV Pax Christi 
och Netwerk Vlaanderen. Detta ledde till att Folksam placerades 
på rapportens Hall of Fame-lista och utnämndes till en förebild 
för andra finansiella institutioner.

Folksam röstar vid utländska bolagsstämmor
Sedan 2005 använder Folksam även sitt inflytande för att rösta 
vid utländska bolagsstämmor. Detta sker genom elektronisk röst-
ning. Under 2009 röstade Folksam vid 80 bolagsstämmor. För 
att utnyttja inflytandet på rätt sätt är det viktigt att sätta sig in i 
vilka frågor som är av betydelse med hänsyn till Folksams bolags-
styrningspolicy och etiska kriterier. Folksam har därför valt att 
begränsa antalet bolag där vi röstar till sådana som har relevanta 
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förslag att ta ställning till. Det kan röra sig om olämpligt utfor-
made belöningssystem, bidrag till politiska organisationer eller 
förslag från aktieägare. 

Vid 2009 års bolagsstämmor stödde Folksam till exempel ett för-
slag från Greenpeace i det norska bolaget StatoilHydro angående 
utvinning av olja från oljesand, samt ett förslag i det amerikanska 
företaget The Kroger om att använda ägg från frigående höns i 
stället för burhöns. Vid bolagsstämman i Google stödde Folksam 
ett aktieägarförslag om att införa en policy för att säkerställa inte-
griteten på Internet. Vid Royal Dutch Shells stämma samarbetade 
Folksam även med engelska CFS (Co-operative Financial Servi-
ces) som i Folksams namn ställde frågor om belöningsprogram 
som Folksam sedan även röstade emot.

Grupptalan
Under 2008 tog avdelningen för ansvarsfullt ägande över arbetet 
med Folksams amerikanska grupptalansmål (så kallade class ac-
tions, mål där en grupp målsägande gemensamt drar ett företag in-
för rätta). Det resulterade under 2009 i att Folksamgruppen totalt 
tilldömdes närmare 230 000 kronor i ersättning. Som exempel kan 
nämnas att Royal Ahold, som under 2003 hade begått en rad redo-
visningsbedrägerier, nu har gått med på att betala sina aktieägare 
ersättning.
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Princip 3
Vi verkar för öppenhet och ökad rapportering om 
ESG-frågor i de företag vi placerar i

Hållbart värdeskapande
Under 2009 deltog Folksam som en av 15 svenska investerare i 
projektet Hållbart värdeskapande för att påverka svenska börs-
noterade företag i riktning mot en hållbar utveckling och ett 
långsiktigt värdeskapande. Tillsammans representerar gruppen 
ett förvaltat kapital på 4 000 miljarder kronor, varav 550 miljar-
der är placerade på Stockholmsbörsen. Hållbart värdeskapande 
genomförde under hösten 2009 en enkät bland de 100 bolag som 
har störst börsvärde på Stockholmsbörsen i syfte att försäkra sig 
om att företagen har adekvata ramverk för att styra och följa upp 
hållbarhetsfrågor.

Folksam medfinansierar nordiskt sekretariat för CDP
Folksam fortsatte under 2009 att medfinansiera det nordiska se-
kretariatet för Carbon Disclosure Project (CDP) i Stockholm.  
Syftet med sekretariatet är att stärka engagemanget för klimatfrå-
gan hos nordiska investerare. Globalt representerar investerarna 
som deltar i CDP 55 000 miljarder USD.
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Princip 4
Vi arbetar aktivt för att principerna för ansvarsfulla 
placeringar ska godkännas och implementeras 
inom finansbranschen

Folksam distribuerar flera olika fondbolags fonder. När avtal 
tecknas med fondbolag rekommenderar Folksam att fondbolaget 
ansluter sig till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. 
Folksam informerar sina kunder om vilka fondbolag i utbudet 
som är anslutna till PRI.

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

Framgång i nordiskt samarbete
Folksam har sedan 2008 samarbetat med norska KLP och finska 
Ilmarinen i Nordic Engagement Cooperation (NEC). Syftet med 
NEC är att koordinera bolagsstyrningsaktiviteter avseende miljö, 
mänskliga rättigheter och antikorruption. Fokus kommer framför 
allt att riktas mot ett tjugotal företag där överträdelser av interna-
tionella riktlinjer och konventioner har konstaterats. 

Under 2009 nådde NEC en viktig framgång i dialogen med Wes-
farmers, vars dotterbolag CSBP nu annonserat att det kommer 
att investera i ny teknologi som gör det möjligt för företaget att 
använda fosfater från andra källor än Västsahara. Just importen 
från det av Marocko ockuperade Västsahara ledde under 2008 till 
att Folksam beslöt att avyttra sitt innehav i Wesfarmers. Om denna 
import stoppas kommer Folksam att kunna omvärdera sitt beslut. 
 
Princip 6
Vi rapporterar om de åtgärder som vidtas och  
om hur arbetet för att implementera principerna 
för ansvarsfulla investeringar framskrider

En katt bland hermelinerna – en blogg om ägarstyrning
En katt bland hermelinerna? Ja, så kan vi känna oss ibland. Som 
en ifrågasättande katt bland en ström av hermeliner som gör precis 
som de alltid gjort. Ibland jamar vi, ibland spinner vi men ibland är 
vi inte det minsta nöjda och då klöser vi argt omkring oss!

Bloggen, som lanserades under 2009, handlar om ägarstyrning 
och ansvarsfulla placeringar. Till exempel skriver vi om företags 
ansvar, om ansvarsfulla investeringar och CSR, om miljö och 
mänskliga rättigheter, om arbetsvillkor och korruption, om bonu-
sar och andra ersättningar samt om jämställdhet.

Svenska företag ligger före EU:s klimatmål
I Folksams Klimatindex sammanställdes under året för tionde 
gången svenska företags klimatarbete och utsläpp av växthusga-
ser. Indexet bygger på företagens egna uppgifter som de har redo-
visat till Carbon Disclosure Project (CDP). Syftet med Folksams 
Klimatindex är att uppmuntra svenska företag att bedriva ett mer 
systematiskt klimatarbete.

Klimatindexet visar att tio företag står för 91 procent av de 
svenska noterade företagens utsläpp. Samtliga tio har mål och 



31Folksam	Hållbarhetsredovisning	2009

strategier för att minska sina utsläpp och sin energianvändning.  
I de flesta fallen är målen tuffare än Sveriges och EU:s klimat- och  
energimål. 

Totalt omfattades 57 svenska börsföretag av undersökningen. 
Högst klimatbetyg av dessa fick Hakon Invest och Gunnebo, som 
var ensamma om att få fem stjärnor (83 respektive 81 poäng). 

Shoppingguiden gav konsumenter hjälp att påverka
Folksam presenterade under 2009 för andra gången Shopping-
guiden, som betygssätter hur svenska börsbolag som riktar sig mot 
konsumentmarknaden arbetar med miljö och mänskliga rättighe-
ter. Som ägare i dessa bolag ställer Folksam krav på att de ska bli 
bättre på båda dessa fronter. Via guiden finns nu ytterligare möj-
ligheter för enskilda kunder att göra skillnad och handla ansvars-
fullt. I Shoppingguiden presenteras även konkreta tips på frågor 
som konsumenterna kan ställa i samband med köp, oavsett om de 
väljer att handla i butik eller via internet.

Fortsatt låg andel kvinnor i börsbolagens styrelser
Under 2009 presenterades Folksams Jämställdhetsindex för sjätte 
gången. Andelen kvinnliga styrelseledamöter på Stockholmsbör-
sen uppgick till 19,6 procent. Med andra ord är knappt var femte 
ledamot en kvinna. Indexet visade att jämställdheten i stort har 
ökat i de undersökta företagen, men det är ett fåtal bolag som står 
bakom den positiva förändringen. Några företag visade upp ett 
sämre resultat av sitt jämställdhetsarbete jämfört med 2004. 

Andelen kvinnliga styrelseledamöter i de 24 största svenskregi-
strerade bolagen på Stockholmsbörsen var drygt 25 procent.  
Andelen kvinnor i ledningsgrupperna var drygt 15 procent. Om  
utvecklingstakten håller i sig i samma takt som under de fem  
senaste åren kommer det att dröja ytterligare 20 år innan bolagen 
har en jämn könsfördelning i styrelserna och 70 år innan det blir 
en jämn könsfördelning i ledningsgrupperna.

Swedbank fick högst betyg i 2009 års granskning. Hälften av 
ledamöterna i företagets styrelse och en fjärdedel av ledningsgrup-
pens ledamöter var kvinnor. Skanska fick lägst genomsnittsbetyg. 
Där fanns ingen kvinna i styrelsen och endast en i ledningsgruppen.

Kartläggning av ansvarsfullt företagande
Under 2009 presenterades Folksams Index för ansvarsfullt fö-
retagande för fjärde gången. För tredje året i rad gick topplace-
ringarna till ABB för deras arbete med mänskliga rättigheter och 
SKF för deras miljöarbete. Det högsta sammanlagda betyget för 
mänskliga rättigheter och miljö fick SCA och SKF. Precis som 
tidigare år placerade sig skogsbranschen i topp både vad gäller 
miljö och mänskliga rättigheter i en jämförelse mellan branscher. 
Medie- och underhållningsbranschen fick en bottenplacering på 
båda områdena. 

Av indexet framgick även att det finns stora skillnader mellan 
företag kopplade till de stora ägarsfärerna på Stockholmsbörsen. 
Ägarsfärer som Wallenberg, Handelsbanken och svenska staten 
har innehav i börsbolag som ligger i topp i indexet medan HQ-, 
Schörling-, Douglas- och Stenbeckssfärernas bolag presterar något 
sämre. Det är ett tecken på att starka ägare är ansvarsfulla ägare 
och att stora ägare kopplar ihop hög avkastning med etik och miljö. 
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Folksams Index för ansvarsfullt företagande är den första under-
sökningen som kartlägger de svenska börsföretagens offentligt 
redovisade arbete med miljö och mänskliga rättigheter. Målet är 
att inspirera fler företag att ta ett större ansvar och arbeta mer  
aktivt med miljö och mänskliga rättigheter.

Swedbank
Folksamgruppen har via två nyemissioner ökat sin ägarandel till 
9,3 procent av antalet aktier och röster i Swedbank. Folksams 
målsättning som ägare är att Swedbank ska vara en självständig 
svensk bank byggd på de värderingar som bidragit till att bygga de 
ekonomiska värden som i dag finns i Swedbank och svenska spar-
banker, nämligen sund vardagsekonomi för privatpersoner och 
företag samt lokal förankring.

Folksams arbete med  
Corporate Governance 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Antal företag där Folksam  
fört en aktiv dialog 45 38 41 7 14 13
Antal bolagsstämmor  
där Folksam medverkat 35 28 21 18 15 15
Antal företag Folksam  
kontaktat angående  
ansvarsfullt företagande 294 256 273 269 270 230
 
Folksams  
Jämställdhetsindex 2009* 2008* 2007 2006 2005  2004
Antal granskade  
börsföretag 24 24 240 238 242 248
Andel kvinnor  
bland anställda 36,4  % 35,6 % 32,8 % 33,2 % 32,5 % 32 %
Andel kvinnor i  
ledningsgrupperna 15,2 % 14,2 % 11,7 % 10,9 % 10,5 % 9,5 %
Andel kvinnor i  
styrelserna 25,3 % 23,9 % 19,3 % 18,9 % 17 % 13,5 %
Bästa betyg Swedbank Swedbank Uniflex Poolia Poolia Poolia
*	I	Folksams	Jämställdhetsindex	2009	och	2008	gjordes	en	djupanalys	av	de	största	företagen	
i	stället	för	att	som	tidigare	täcka	hela	börsen.	Syftet	var	att	studera	de	företag	som	lyckats	bäst	
med	sitt	jämställdhetsarbete.
			Fördelningen	mellan	män	och	kvinnor	i	Folksams	egna	styrelser	framgår	av	tabell	på	sidan	55.

Folksams Index för 
ansvarsfullt företagande 2009 2008 2007 2006
Antal granskade börsföretag 251 259 273 269
Genomsnittligt betyg mänskliga  
rättigheter (av totalt sju möjliga stjärnor) 3,0 3,0 3,0 3,0
Genomsnittligt miljöbetyg  
(av totalt sju möjliga stjärnor) 3,0 3,0 3,0 3,0
Bästa betyg mänskliga rättigheter ABB ABB ABB SCA
Bästa betyg miljö SKF SKF SKF SKF

Folksams  
Klimatindex 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Antal granskade 
börsföretag 57 63  49 41 270 270
Genomsnittligt  
klimatomdöme  
(av totalt fem  
möjliga stjärnor) 3,2 2,2  2,7 3,0 2,5 2,4
Bästa betyg  Hakon Invest Telia Sonera  Astra Zeneca Ericsson Prevas Telia Sonera  
   /SJ
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Ekologiskt perspektiv
Miljö är en mycket viktig fråga för Folksam, både inom företaget 
och i vår omvärld. Därför var Folksam ett av de första 19 försäk-
ringsbolagen i världen som skrev under FN:s miljöåtagande för 
försäkringsbolag 1996. Genom vår storlek har vi stor makt att 
påverka. De krav vi ställer på oss själva och på våra leverantörer, 
exempelvis när det gäller reparationer på de hus och bilar som våra 
kunder har försäkrat hos oss, kan därför göra stor skillnad. Folk-
sams höga miljökrav har bidragit till en högre miljöstandard hos 
flera stora underleverantörer. 

Folksams interna miljöarbete handlar framför allt om att mins-
ka vår egen klimatpåverkan. De delar av Folksam som har störst 
möjlighet att göra skillnad har miljöcertifierats enligt ISO 14001, 
den vedertagna internationella standarden inom miljöledningssy-
stem. Både bil- och byggskadeverksamheterna är miljöcertifiera-
de. För åtta år sedan övergick Folksam till Bra Miljöval-el, för att 
sänka företagets koldioxidutsläpp. Sedan 2009 använder vi bara 
ursprungsmärkt vindkraft i Folksamägda fastigheter och kontor 
som hyrs, vilket ger ännu lägre utsläpp. I Gyllenforsens fastighe-
ter används sedan 2009 Bra Miljöval-el. Externt handlar arbetet 
framför allt om att påverka företag, myndigheter, kommuner och 
landsting att ta sitt ansvar gällande miljöfrågor. 

Cirka 67 000 träd planterade under 2009
Folksam är sedan 2006 ett klimatneutralt företag. Det innebär att 
Folksam varje år planterar så många träd som krävs för att klimat-
kompensera företagets årliga koldioxidutsläpp. Utsläppen kommer 
bland annat från värmeförbrukning och tjänsteresor med bil och 
flyg. 

Under 2009 planterades uppskattningsvis 67 000 träd, vilket 
motsvarar en yta av 126 fotbollsplaner (motsvarande 7 022 ton kol-
dioxid). Den största delen, cirka 52 000 träd (motsvarande 5 212 ton 
koldioxid), avsåg kompensation för de egna utsläppen under 2008. 
Under året planterades även 4 629 träd som ett resultat av att Folk-
sam var delsponsor av löptävlingen Vår Ruset. I Folksams tält fanns 
testcyklar uppställda och för varje person som cyklade planterade 
Folksam ett träd. Resterande del planterades tack vare att anställda 
valde att få trädplantering som julgåva från Folksam 2008.
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Energikartläggningen av Folksams fastigheter fortsätter
Enligt gällande lagstiftning ska alla fastigheter energideklareras 
för att kartlägga byggnadernas energianvändning och ge råd om 
hur de kan bli energismartare. Under 2008 energideklarerades 
Folksams fastighetsbestånd exklusive Gyllenforsens fastigheter 
och under 2009 fortsatte arbetet med Gyllenforsens bestånd. Hela 
fastighetsbeståndet är nu deklarerat.

Uppdatering av Folksams Värmeguide
Folksam har de senaste fem åren hjälpt villaägare att välja rätt 
värmekälla genom den webbaserade guiden Folksams Värme-
guide. Guiden uppdateras årligen och ger kunderna möjlighet att 
jämföra investeringar, driftskostnader och klimatpåverkan för 
olika typer av värmesystem. Den innehåller också checklistor som 
intresserade villaägare kan använda när de ska köpa nytt värme-
system. 

Folksams Värmeguide innehåller även statistik över vilka vär-
mepumpar som går sönder oftast. Syftet är att hjälpa villaägare att 
välja rätt värmepump, eftersom en trasig pump innebär stora kost-
nader för den drabbade. Under åren 1999 till 2008 beräknas skador 
på värmepumpar ha kostat Sveriges villaägare över 500 miljoner 
kronor.

Under 2009 presenterades 2008 års skadestatistik för värmepum-
par, som visade att hela 77 procent av de skadeanmälda pumparna 
var yngre än fem år. Motsvarande siffra för 2007 var 73 procent, att 
jämföra med 50 procent år 2001. Detta indikerar att kvaliteten på 
värmepumpar fortsätter att försämras, vilket Folksam ser mycket 
allvarligt på.

Statistiken om värmepumpar baseras på Folksams granskningar 
sedan 1999.

Ytterligare en fastighet certifierad som GreenBuilding
EU har som mål att minska såväl utsläppen av koldioxid som 
Europas beroende av importerade energikällor. Ett sätt att göra 
detta är att minska energianvändningen i byggnader som inte är 
bostadshus. Därför lanserades programmet GreenBuilding under 
2005. Kravet för att en befintlig byggnad ska bli en EU-godkänd 
GreenBuilding är att energianvändningen minskar med 25 procent 
efter genomförd renovering. Under 2008 certifierades fastigheten 
Tullgården, där Folksams huvudkontor ligger, som en GreenBuil-
ding. Under 2009 certifierades ytterligare en Folksamägd fastig-
het, Manfred 7 i Västerås.

Hårda krav på entreprenörer och leverantörer
En viktig del i Folksams miljöarbete är att ställa krav på de entre-
prenörer som anlitas vid reparation av försäkrade hus och bilar. 
Alla potentiella leverantörer måste fylla i en detaljerad miljö-
kravspecifikation och Folksam ingår bara avtal med leverantörer 
som klarar kraven. I undantagsfall kan en leverantör få ett tids-
begränsat uppskov, men det gäller bara de miljökrav som kräver 
större investeringar. Kravspecifikationer har hittills tagits fram för 
byggentreprenörer, bilverkstäder, bildemonteringsanläggningar, 
saneringsföretag och tvätterier. Folksam har i dag avtal med 149 
byggfirmor, 1 219 bilverkstäder och bildemonterare samt 42 tvätt- 
och saneringsföretag. 
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Minskad miljöbelastning vid bilreparationer
En av de verksamheter inom Folksam som påverkar miljön mest 
är bilreparationer. För att minska miljöbelastningen vid bilrepara-
tioner återanvänder Folksam begagnade originaldelar och repare-
rar plastdetaljer och glasrutor i stället för att använda nya reserv-
delar. Detta arbetssätt bidrog under året till att ett avfallsberg på 
900 ton kunde undvikas. 

Att återanvända och reparera i stället för att köpa nytt är inte 
bara en vinst för miljön utan även en god affär för Folksam. Ge-
nom att arbeta på det sättet sparade Folksam cirka 85 miljoner 
kronor vid reparation av skadade bilar under 2009. Totalt har åter-
användningen i samband med bilreparationer inneburit en bespa-
ring på 533 miljoner kronor de senaste nio åren.

Delrapport från Folksams test av utomhusfärger 
Att nymålade hus drabbas av röt- och mögelangrepp, kulörför-
ändringar och krackeleringar är ett stort problem för många kon-
sumenter och därför en viktig fråga för Folksam. Många husägare 
tvingas måla om sina hus med tätare mellanrum än vad som borde 
vara rimligt, vilket ger stora merkostnader.

Under 2009 publicerades en första rapport från Folksams tredje 
test av utomhusfärger för träfasader. Rapporten visar att 9 av 46 
färger redan efter ett år kan betraktas som underkända på grund 
av mögelpåväxt. Följande färger berörs:
– Nordsjö Tinova Lasur – 54 anmärkningar
– Flügger 95 Aqua Trälasyr – 51 anmärkningar
– Falu Vapen Slamfärg – 48 anmärkningar
– Landora Villafärg – 44 anmärkningar
– Alcro Allmoge – 43 anmärkningar
– Liwa Uteakrylat – 37 anmärkningar
– Liwell Utelasyr Aqua – 29 anmärkningar
– Jotun Demidekk Oljetäckfärg – 27 anmärkningar
– Colorex/Scala YMER – 23 anmärkningar

Folksam har tidigare genomfört två färgtester på utomhusfärger 
som båda visade på bristande kvalitet. Det nya testet omfattar 
både tidigare testade färger och färger som nyligen lanserats på 
marknaden. Testerna utfördes på fyra platser i landet: Uppsala, 
Borås, Vindeln utanför Umeå och Alnarp i Skåne. Slutresultatet 
från testet kommer att redovisas i maj 2010. 

Billiga mögeltvättar bäst även efter två år
Enligt Folksams tidigare tester angrips mer än 65 procent av alla 
testade utomhusfärger av mögel. Det allmänna rådet för husägare 
med mögliga husfasader är att tvätta dem vartannat år, men det 
har inte funnits några råd avseende vilka mögeltvättmedel som 
bör användas för att få ett gott resultat. För att underlätta för 
husägare att välja rätt mögeltvätt initierade Folksam därför under 
2007 ett stort test av mögeltvättmedel för träfasader. 

Under 2008 publicerades resultatet efter ett år, som visade att de 
relativt billiga och mindre kemikalieintensiva preparaten gav bäst 
effekt. Under 2009 publicerades resultatet efter två år, vilket visar 
att liknande slutsatser kan dras även efter två år. Att tvätta fasaden 
med Yes diskmedel, den allra billigaste metoden, ger i många fall 
lika bra resultat som att använda dyra specialmedel.



Tio rengöringsmetoder ingår i testet, som utförs på kraftigt 
möglade paneler från Folksams färgtester. Det som testas är dels 
preparatens effekt, dels vad som händer om man målar om en yta 
efter rengöring.

Minskade utsläpp från resor
En viktig del i Folksams arbete med minskad klimatpåverkan 
är att minska utsläppen från tjänsteresor. Att resa är en naturlig 
del i verksamheten, men om utsläppen ska kunna minskas måste 
varje resa vara planerad och motiverad utifrån affärsmässiga 
grunder och kundnytta. För att säkerställa att resandet sker på 
bästa möjliga sätt utifrån ekonomisk, miljö- och säkerhetsmässig 
utgångspunkt har Folksam en resepolicy med tydliga krav på vilka 
färdmedel som ska användas på olika sträckor.

Tjänsteresor med bil
För att effektivisera de tjänsteresor som sker med bil arbetar 
Folksam aktivt med bland annat körscheman och särskilda be-
siktningsdagar vid skadebesiktningar. En tidigare riktad insats i 
form av utbildning i miljövänlig körning har också genomförts för 
personer som kör i genomsnitt minst 1 500 mil i tjänsten varje år. 
Ett mer sparsamt körsätt skulle innebära en minskning av koldiox-
idutsläpp med uppskattningsvis 30 ton per år.



Tjänsteresor med övriga färdmedel
Antalet resor inom Folksam har minskat på samtliga redovisade 
sträckor, förutom tågresorna mellan Stockholm och Göteborg 
som har ökat. Det totala antalet resor på de redovisade sträckorna 
har alltså minskat, i linje med bolagets målsättning. 

Säkra och hållbara bilar
Under 2009 publicerade Folksam för tolfte året i rad en policy av-
seende upphandling av nya bilar. Syftet med policyn är att påverka 
standarden på de nya bilar som säljs i Sverige. Policyn används 
framför allt för Folksams upphandling av tjänste- och personalbi-
lar, men också för Folksams hyrbilsköp. Policyn får stor betydelse, 
eftersom Folksams kunder kör närmare en miljon mil med hyrbil 
varje år.

Folksams Byggmiljöguide
För att hjälpa såväl företag som hemmafixare att genomföra re-
parationer på ett miljövänligt sätt har Folksam under 2009 mark-
nadsfört den sjunde versionen av Folksams Byggmiljöguide, vilken 
lanserades 2008.

Guiden är framtagen av oberoende experter och ger en total ge-
nomlysning av vilka material som är att föredra ur både miljö- och 
hälsosynpunkt. Den är uppbyggd efter enkla färgkoder där grönt 
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anger det bästa miljövalet följt av gult och rött. I guiden anges 
även var produkterna är tillverkade, eftersom en närproducerad 
produkt ger upphov till mindre utsläpp än en produkt som fått 
transporteras långa sträckor. 

Folksams Byggmiljöguide kom ut första gången 1996 och har gott 
renommé bland företag som tillverkar byggmaterial. Många tillver-
kare hör själva av sig för att se om en ny produkt platsar i guiden.
Folksam beställer byggreparationer för cirka 800 miljoner kronor 
årligen.

Folksam byter till vindkraftsel 
Sedan 1 januari 2009 förses alla Folksamägda fastigheter med ur-
sprungsmärkt vindkraftsel. Syftet med Folksams omläggning till 
100 procent vindkraftsel är att minimera företagets miljöpåverkan 
så långt det är möjligt med dagens energiteknik. Att byta till vind-
kraft innebär en viss kostnadsökning, men beslutet är ändå moti-
verat som en del i Folksams vision om att bidra till ett långsiktigt 
hållbart samhälle. 

Folksams anställda erbjuds vindkraftsel 
Som en följd av att Folksam under 2009 gick över till vindkraftsel 
har även Folksams anställda fått möjlighet till samma erbjudande 
genom energimäklarföretaget Scandem. Förutom möjligheten att 
få vindkraft avsätts 1 öre per kWh till trädplantering i Afrika.  
Erbjudandet har mottagits väl av de anställda.

Stora skillnader i klimatpåverkan från landets fjärrvärme
Att fjärrvärme har god miljöprestanda är en viktig fråga för 
Folksam eftersom de flesta av Folksams fastigheter använder fjärr-
värme. Folksam har därför under året genomfört en kartläggning 
som visar att många fjärrvärmenät i landet står för betydande kol-
dioxidutsläpp och negativ klimatpåverkan.

Fjärrvärme har potential att vara en klimatsmart uppvärm-
ningsform och marknadsförs som ett miljövänligt alternativ av 
flera energibolag. Däremot använder många fjärrvärmeföretag 
fortfarande fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen och då är 
fjärrvärmen inte alls bra ur miljösynpunkt. 

Enligt Folksams undersökning uppgick fjärrvärmens klimatpå-
verkan i Sverige 2007 till drygt 6 miljoner ton växthusgaser (CO2e/
GWh*). Skillnaderna mellan fjärrvärmenäten inom landet är 
dock stora. Västmanlands län är det län i landet där fjärrvärmen 
hade störst klimatpåverkan, totalt 263 ton CO2e/GWh under 2007. 
Det kan jämföras med Södermanlands län som hade minst kli-
matpåverkan med 19 ton CO2e/GWh. För enskilda nät varierade 
utsläppen mellan 414 och 1 ton CO2e/GWh. 

*CO2e/GWh	står	för	mängd	koldioxidekvivalenter	per	producerad	gigawattimme.	
Koldioxidekvivalenter	är	den	enhet	som	utsläpp	av	växthusgaser	redovisas	i.	En	
GWh	motsvarar	ungefär	förbrukningen	energiförbrukningen	för	50	normalstora	villor	
under	ett	år.
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Gyllenforsen 
Energianvändning 2009 2008
Värmeförbrukning (MWh) 27 110 24 980
Fastighetsel förbrukning (kWh/m2) 30,2* 39,1**
Fastighetsel förbrukning (MWh) 7 156 7 320**
*	Från	och	med	2009	är	ytorna	korrigerade	till	verkliga	ytor	uppmätta	för	energideklarationen.	Tidi-
gare	var	endast	de	uthyrningsbara	ytorna	uppmätta.
**	Uppgiften	avseende	2008	har	justerats	och	stämmer	inte	överens	med	uppgiften	i		
hållbarhetsredovisningen	för	2008.	

Vattenförbrukning 2009 2008
Vattenförbrukning (m3) 237 432 245 618

Folksam 
Energianvändning 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Värmeförbrukning 21 569 23 610 28 961 29 765 27 044 30 035 29 856 
(MWh)
Fastighetsel förbruk- 59,1* 59,7** 83,0 80,6 79,5 88,3 – 
ning (kWh/m2)
Fastighetsel 17 470 14 667 23 513 22 230 19 142 18 763 19 933 
förbrukning (MWh)***
Kontorsel (MWh) 5 132 5 218****     
*	Från	och	med	2009	är	ytorna	korrigerade	till	verkliga	ytor	uppmätta	för	energideklarationen.		
Tidigare	var	endast	de	uthyrningsbara	ytorna	uppmätta.
**	I	denna	summa	ingår	ej	kvadratmeterytan	för	fastigheten	Storö,	som	såldes	31	maj	2008.
***	Sedan	2008	ingår	inte	kontorselen	för	fastigheten	Tullgården	i	redovisade	uppgifter.	Denna		
särredovisas	nu	tillsammans	med	övrig	kontorsel.
****	Uppgiften	avseende	2008	har	justerats	och	stämmer	inte	överens	med	uppgiften	i		
hållbarhetsredovisningen	för	2008.

Uppgifterna för förbrukning av el, värme, och vatten i tabellerna 
ovan avser Folksamägda fastigheter med undantag för kontorsel, 
som avser förbrukning från verksamheter bedrivna under Folksams 
varumärke. Uppgifterna för förbrukning av el, värme och vatten 
avseende åren 2003-2005 har beräknats med en annan metod och är 
därför ej jämförbara med efterföljande års uppgifter. 2008 fusion-
erades KP med Folksam, vilket innebär att KP:s fastighetsbestånd 
(förvaltat genom Gyllenforsen) adderades till Folksams fastighets-
bestånd.

Vattenförbrukning 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Vattenförbrukning (m3) 192 341 241 594 231 806 200 646 169 317 166 784 175 247

Gyllenforsen ägs till 71 procent av Folksam. Redovisade uppgifter 
mortsvarar 100 procent av Gyllenforsens förbrukning. Från och 
med 2009 använder Gyllenforsens fastigheter Bra Miljöval-el.  
Uppgifterna för förbrukning av el, värme och vatten avser Gyllen-
forsens fastigheter.

Antal flygresor 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Stockholm – Göteborg 620 626 563 660 904 627 663
Stockholm – Sundsvall 195  338 257 210 217 250 236
Stockholm – Malmö 607  756 660 940 821 808 856
Stockholm – Växjö 66  67 59 110 120 100 117
Stockholm – Jönköping 16  23 20 21 40 66 94
Totalt* 1 504  1 810 1559 1941 2 102 1 851 1 966
Totala koldioxidutsläpp  
i ton från samtliga  
genomförda flygresor 495 523
*	Posten	”Totalt”	omfattar	enbart	redovisade	flygsträckor.	
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Antal tågresor 2009 2008 2007 2006 2005** 2004** 2003**
Stockholm – Göteborg 1 256 1 137 1 333 977 1 187 1 016 942
Stockholm – Sundsvall 679 774 799 526 571 523 587
Stockholm – Malmö 87 204 246 185 235 189 144
Stockholm – Växjö 96 126 106 95 110 122 179
Stockholm – Jönköping 206 210 147 164 129 130 113
Totalt* 2 324 2 451 2 631 1947 2 232 1 980 1965
Totala koldioxidutsläpp  
i ton från samtliga  
genomförda tågresor 0,044        
*	Posten	”Totalt”	omfattar	enbart	redovisade	sträckor.	Uppgifterna	inkluderar	resor	till	och	från		
närliggande	orter.		
**	Uppgifterna	för	antalet	tågresor	avseende	åren	2003–2005	har	beräknats	med	en	annan	metod	
och	är	därför	ej	jämförbara	med	efterföljande	års	uppgifter.	

Bilresor i Folksam 2009 2008 2007 2006 2005* 2004* 2003*
Antal körda mil  
i tjänsten 574 697 567 428 565 838 558 929 697 197 744 396 762 930
Varav körda med bilar  
som uppfyller Folksams  
miljö- och säkerhetskrav 185 355 214 306 216 717 207 635 236 117 252 519 195 444
Totala koldioxidutsläpp  
från bilresor i ton 944 916     
Ökade/minskade koldi- 
oxidutsläpp till följd av  
fler/färre körda mil, i ton 28 2 12 -247 -93 -37 
*	Uppgifterna	avseende	åren	2003–2005	har	beräknats	med	en	annan	metod	och	är	därför	ej	jäm-
förbara	med	efterföljande	års	uppgifter.	

Uppgifterna om flyg-, tåg- och bilresor inkluderar från och med 2009  
även resor genomförda av medarbetare inom Gyllenforsen. Resor  
genomförda av KPA:s medarbetare omfattas inte. 

Bilverkstäder 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Antal partner 1 204 1 332  1 400 1 009 1 391 1 401 1 275 1 200 1 200
Antal miljökrav 64 64 64 64 73 73 73 61 61
Antal partner med  
total kravuppfyllnad 480 459 454 405 465 255 255 279 261
Andel partner med  
total kravuppfyllnad 40 % 34 %  32 % 40 % 33 % 20 % 18 % 23 % 22 %

Bildemonterings– 
anläggningar 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Antal partner 15 42  43 43 43 43 46 43 43
Antal miljökrav 60 60  60 60 58 58 58 51 51
Antal partner med  
total kravuppfyllnad 13 37  37 38 38 33 30 32 28
Andel partner med  
total kravuppfyllnad 87 % 88 %  86 % 88 % 88 % 77 % 65 % 74 % 65 %

Byggentreprenörer 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Antal partner 149 165  205 221 218 195 195 225 173
Antal miljökrav 30 30  30 30 23 23 23 17 17
Antal partner med  
total kravuppfyllnad 77 96  126 140 143 133 126 182 121
Andel partner med  
total kravuppfyllnad 52 % 58 %  62 % 63 % 66 % 68 % 65 % 81 % 70 %
 
Tvätt- och saneringsföretag  2009 2008 2007 2006 2005
Antal partner  42 41 42 42 41
Antal miljökrav tvätt  25 25 25 25 25
Antal miljökrav sanering  20 20 20 20 20
Antal partner med total kravuppfyllnad 33 33 30 31 26
Andel partner med total kravuppfyllnad 79 % 80 % 71 % 73 % 63 %
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Internationella relationer
Kontakt med liknande organisationer och lobbyingverksam-
heter i världen är en viktig fråga i dagens globaliserade samhälle. 
Folksam har under lång tid varit aktivt inom olika internationella 
organisationer, både som medlem i nätverk och genom aktivt stöd 
till biståndsverksamhet. De internationella kontakterna ger Folk-
sam möjlighet att delta i internationella aktiviteter och därigenom 
inhämta kunskap som sedan kan användas och spridas till affärs-
områden och marknadsområden inom organisationen. Internatio-
nellt samarbete gör det också möjligt för Folksam att granska sin 
egen organisation, genom att dela kunskaper och erfarenheter med 
över 400 kooperativa och ömsesidiga försäkringsorganisationer 
världen över. 

Internationella samarbeten
Folksam är i dag engagerade och involverade i följande organisa-
tioner:

ICMIF
ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federa-
tion) har 216 medlemmar varav cirka en tredjedel är baserade i Eu-
ropa, en tredjedel i Nord- och Sydamerika och resten i Asien och 
Oceanien, Afrika och Mellanöstern. Medlemmarna representerar 
i sin tur över 400 försäkringsorganisationer med tillgångar på 
närmare 1 000 miljarder USD. Inom ICMIF finns en naturlig sam-
verkan mellan idealen om hållbarhet och värdet av kooperativa 
och ömsesidiga försäkringsbolag. Folksam sitter med i ICMIF:s 
styrelse samt i Executive Board, Development Committee, Intel-
ligence Committee och ett antal arbetsgrupper. I slutet av året blev 
Folksam europeisk representant i styrgruppen för ICMIF:s Disas-
ter Relief  Network (DRN).

Allnations
Allnations är ett aktiebolag som grundades av sex av ICMIF:s 
medlemmar år 1966. Allnations  mål är att stödja utvecklingen i 
medlemsbolag som har ekonomiska svårigheter, att assistera vid 
bildande av nya ömsesidiga och/eller kooperativa försäkringsbolag 
genom investeringar samt att se till att ägarna får rimlig avkastning 
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på investerat kapital. Folksam sitter med i styrelsen för Allnations 
samt i investeringspanelen (Investment Panel). 

AMICE
AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Coope-
ratives in Europe) bildades 2008 genom en sammanslagning av två 
redan existerande sammanslutningar av ömsesidiga och koope-
rativa försäkringsbolag i Europa, AISAM och ACME. AMICE:s 
främsta syfte är att agera som en enad röst för den ömsesidiga och 
kooperativa försäkringsbranschen i Europa och se till att medlem-
marnas intressen beaktas för att säkra lika konkurrensvillkor för 
alla försäkringsbolag i Europa oavsett juridisk form. AMICE är 
en plattform som ger ömsesidiga och kooperativa försäkrings-
bolag av alla storlekar möjlighet att förena sina resurser och sin 
kunskap, att utbyta erfarenheter över nationsgränserna och att 
diskutera viktiga frågor och problem som rör förändringar och 
utveckling i planerad lagstiftning och regelverk. Med fler än 120 
direkta medlemmar och 1 600 indirekta medlemmar representerar 
AMICE över 40 procent av försäkringsbolagen i Europa och 20 
procent av premierna. Folksam sitter med i AMICE:s styrelse och 
Executive Committee och innehar ordförandeskapet i arbetsgrup-
pen Economics and Finance. 

Euresa/Euresa Institut
Euresa är en organisation som består av elva kooperativa och 
ömsesidiga organisationer som tillsammans försäkrar 27 miljoner 
människor. Euresa Institut är en gemensam satsning av sex av 
Euresas medlemmar. Inom Institutet vidtar Euresamedlemmar 
konkreta åtgärder, exempelvis genom att slå sig samman vid bo-
lagsstämmor och rösta med en röst. Målet är att främja hållbar 
utveckling och socialt ansvarstagande. Folksam sitter med i både 
Euresas och Euresa Instituts styrelser samt i Euresas styrgrupp.

Socialt engagemang
Inom Allnations och ICMIF:s Development Committee kan 
Folksam tydligt se att socialt engagemang är på stark frammarsch. 
Detta arbete är inriktat på att skapa en långsiktigt hållbar miljö 
för kooperativa och ömsesidiga försäkringsbolag och att stödja 
dem i deras tillväxt och välstånd. Kooperativa och ömsesidiga 
organisationer har i århundraden försett underbetjänade befolk-
ningar i utvecklingsländer och industriländer med försäkringar. 
Dessa organisationer har spelat en avgörande roll för att tillgodose 
behov som traditionellt ignorerats av den kommersiella försäk-
ringssektorn. Rapporter från ICMIF:s medlemmar visar de unika 
fördelarna av en kooperativ och ömsesidig struktur på gräsrotsni-
vå och även hur de etablerade medlemmarna behåller sina värde-
ringar genom att stödja utvecklingen av mikroförsäkringssystem 
utanför deras marknad och geografiska område.

Folksam är själva socialt engagerade genom bland annat mik-
roförsäkringar i Kenya genom Projektet Bima ya Jamii – försäk-
ring för familjen – som delfinansieras av stöd från ILO och Bill 
& Melinda Gates Foundation. Projektet är ett samarbete mellan 
Kooperation Utan Gränser i Kenya, CIC (Cooperative Insurance 
Company) Kenya samt NHIF (National Health Insurance Fund) 
Kenya. Målet är att bidra till minskad sårbarhet och förbättrad 
hälsa i Kenya genom tillgång till mikroförsäkringar.
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Mer än 95 procent av den kenyanska befolkningen saknar i dag all 
form av försäkring, vilket gör dem sårbara mot stora utgifter så-
som läkar- eller sjukhuskostnader och begravningsutgifter. 

Genom Bima ya Jamii är i dag drygt 95 000 personer försäkrade 
i drygt 19 000 hushåll, men målet är att nå ut till 200 000 personer i 
slutet av 2010. Folksam har även bland annat låtit tillverka reflexer 
och reflexvästar till medlemmar i Bimaprojektet för att förhopp-
ningsvis lysa upp och förhindra olyckor på vägarna där gatubelys-
ning och övergångsställen saknas.

Förhoppningen är att detta initiativ, som också är ett testpro-
jekt, ska kunna lanseras i fler afrikanska länder som är i starkt 
behov av hjälp. 

Publikationer
Studiecirkelsmaterial
En av de största utmaningarna i projektet Bima ya Jamii är att 
informera befolkningen. Detta beror dels på att många är analfa-
beter, dels på att hela 42 olika språk talas i Kenya. Folksams sam-
arbetspartners i Kenya sprider därför information via radio, på 
möten, via ambulerande utställningar och genom berättelser, ex-
empelvis om försäkringstagare som har varit inlagda på sjukhus. 
För att lättare kunna förklara vad en försäkring är har Koopera-
tion Utan Gränser tagit fram ett material i form av en studiecirkel 
som ska användas vid träffar runt om i landet.

Hållbarhetsrapport från ICMIF
Under året lanserade ICMIF en hållbarhetsrapport, Sustainability 
for Mutual and Cooperative Insurers, där Folksam var en av fem 
representanter. Rapporten är en samling fallstudier av hållbarhets-
initiativ hos utvalda ICMIF-medlemmar och har tagits fram för 
att öka medvetandet samt inspirera, guida och uppmuntra andra 
ICMIF-medlemmar att utveckla egna hållbarhetsprogram.

Hållbarhetsrapport från Euresa
I juni 2009 publicerades rapporten Towards sustainable develop-
ment: Commitments and Initiatives av Euresa. Folksam var ett av 
företagen som bidrog till rapporten. Rapporten tar upp en rad 
initiativ från de deltagande medlemsorganisationerna. Initiativen 
kan ses ur två synvinklar, dels som ett gemensamt erfarenhetsut-
byte, dels som ett sätt att kunna utvecklas tillsammans genom att 
föreställa sig nya möjligheter i arbetet för ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Skriften är tänkt som en inspirationskälla för hur man 
kan integrera hållbara kriterier i sitt arbete som försäkringsgivare. 

Fallstudier
ACT on Climate (actonclimate.coop) är ett initiativ där koope-
rativ och deras medlemmar i Europa kan agera mot klimathotet. 
Som ett led i Folksams arbete för ett långsiktigt hållbart samhälle 
lade Folksam under året ut några fallstudier på ACT on Climate 
inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn med förhoppningen att in-
spirera andra företags och organisationers miljöarbete.
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Besök och föredrag
Under 2009 har Folksam tagit emot besökare från bland annat 
Japan och Tyskland. Folksam har även haft besök från Kenya, där 
bland annat vd:n för CIC Kenya höll ett föredrag för Folksams 
anställda om det gemensamma projektet Bima ya Jamii.

Under året höll IPSE (The Institute for European Social Protec-
tion) sitt 34:e möte i Stockholm med Folksam som värd. Temat 
för mötet var framtiden för stödjande och kompletterande socialt 
skydd inom personlig försäkringsmarknad. 

Folksam var en av föredragshållarna vid ett seminarium om so-
cialt ansvarsfulla investeringar som ICMIF arrangerade i  
Manchester. 

Under 2009 deltog Folksam i ett möte med UNEP FI (The United 
Nations Environment Programme Finance Initiative) i Köpen-
hamn, i samband med FN:s klimatkonferens COP15. 

Vid en konferens i Montreux presenterade Folksam alternativa 
placeringar med etisk inriktning, som en av initiativtagarna till 
den etiska hedgefonden Belair. 

Följande ekonomiska, miljömässiga och sociala  
deklarationer, principer eller andra initiativ stöds  
av Folksam
–	FN:s	allmänna	deklaration	om	mänskliga	rättigheter
–	FN:s	barnkonvention
–	ILO:s	grundläggande	konventioner	på	det	arbetsrättsliga	området	
–	OECD:s	riktlinjer	för	multinationella	företag
–	Oslo-konventionen	mot	klustervapen
–	Ottawa-konventionen	mot	personminor
–	UN	Global	Compact	(FN:s	ramverk	för	hållbart	och	ansvarsfullt	företagande)
–	UN	PRI	(FN:s	principer	för	ansvarsfulla	investeringar)
–	UNEP	FI	(FN:s	initiativ	för	hållbara	investeringar)
–	UNEP:s	uttalande	om	miljöåtagande	för	försäkringsbolag
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Socialt perspektiv
Folksam arbetar aktivt med sociala frågor, både internt och ex-
ternt. För att skapa kundnytta finns en vägledande personalidé 
som säger att kunderna ska möta branschens bästa lag av kompe-
tenta och engagerade medmänniskor, som tillsammans karaktä-
riseras av mångfald och som är bärare av Folksams värderingar. 
I det interna arbetet har därför såväl ledarskap och kompetens-
utveckling som mångfald, arbetsmiljö och hälsa en tydlig plats. 
Externt handlar arbetet exempelvis om placeringskriterier som tar 
hänsyn till mänskliga rättigheter, om biståndssamarbeten och om 
granskning av jämställdhet i svenska börsföretag.

Under 2009 har arbetet med personalfrågor samordnats till 
en central personalfunktion inom Folksam, med lokala HR-
affärspartner inom dotterbolag och större enheter. Detta bidrar 
till kundnytta genom en effektivare användning av resurserna och 
tydligare styrning och stöd i arbetet med personalfrågor. 

Ökat engagemang med gemensam medarbetarundersökning
Under 2009 omarbetades Folksams medarbetarundersökning. 
Sex separata mätningar, riktade till olika bolag och personalgrup-
per, samordnades till en gemensam. Syftet med samordningen var 
inte bara kostnadsbesparing, utan även att uppnå en gemensam 
kraftsamling i arbetet för ökad kundnytta. 

Såväl frågeformulär som arbetsprocess omarbetades. Viktiga 
frågeområden för att stödja affärsstrategin är engagemang, kom-
petens och ledarskap samt arbetet med kunder, utveckling och 
prestationsstyrning. I arbetsprocessen finns tydliga kopplingar till 
affärsstrategi, verksamhetsplanering och kompetensutveckling. 
Omarbetningen innebär också tydligare och mer samordnad styr-
ning och stöd för chefer i resultatpresentationer, utvecklingsarbete 
och uppföljning.

Svarsfrekvensen blev hela 92 procent och totalresultatet blev 
mycket positivt på flera områden, bland annat kundfokus, engage-
mang, jämställdhet, ledarskap samt mål- och resultatstyrning. 

Samverkan skapar delaktighet och engagemang
Medarbetarnas samlade kompetens är en viktig tillgång för Folk-
sam. I syfte att ge alla möjlighet att vara med och påverka besluts-
fattandet arbetade Folksam under året fram ett nytt samverkans-
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avtal. Avtalet är en vidareutveckling av medbestämmandelagen 
och innebär att medarbetarna aktivt deltar i arbetet med att ta 
fram beslutsunderlag, analysera och dra slutsatser. De får därmed 
möjlighet att medverka i utformningen av den egna arbetssitua-
tionen vid förändrings- och utvecklingsarbeten. Att delta aktivt 
skapar engagemang och utveckling i arbetet. 

Facklig representation i samverkansorgan och förhandlingar 
ger medarbetarna insyn i viktiga frågor och möjlighet att påverka 
beslutsfattandet. Samverkan leder också till delaktighet och en-
gagemang, vilket bidrar till bättre beslut som främjar Folksams 
lönsamhet, kundnytta och konkurrenskraft. 

Långsiktigt arbete med kompetensförsörjning
För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt tog Folksam 
under året fram en ny rekryteringsstrategi, ett arbete som påbör-
jades under 2008. Strategin baseras på en ingående analys av såväl 
omvärld och konkurrenter som medarbetarnas uppfattning om 
Folksam som arbetsgivare i dag. Som en följd av den nya strategin 
påbörjades ett arbete med att utveckla kommunikationen om 
Folksams arbetsgivarerbjudande.

Implementeringen av den kompetensbaserade rekryterings-
process som togs fram under 2008 fortlöpte under 2009 i form av 
utbildning och stöd för rekryterande chefer.

Ett av Folksams mål är att ha en systematisk chefsförsörjnings-
process som identifierar, utvärderar och utvecklar chefer till rätt 
uppdrag. Under året startade ett projekt med syfte att ta fram en 
process som bygger på samma grund som rekryteringsprocessen. 
Chefsförsörjningsprocessen ger en bild av Folksams samlade le-
darkompetens. Den bidrar även till en öppnare företagskultur och 
främjar en enhetlig chefsstruktur med tydliga krav.

Under året ökade Folksam kommunikationen med potentiella 
medarbetare, bland annat genom att medverka vid flera arbets-
marknadsdagar för studenter. Med hjälp av filmer på webben kom-
municerades arbetsgivarvarumärket till säljare och jurister. I olika 
profileringsannonser lyfte Folksam fram hur man som arbetsgivare 
värnar om ansvarsfull påverkan, ledarskap och arbetsmiljö.

Coachande ledarskap ger motivation
För att möta kunderna med branschens bästa lag av kompetenta 
och engagerade medmänniskor behöver Folksam ledare som tar 
ansvar för affärerna genom att utveckla och belöna rätt prestatio-
ner. Kurser i coachande ledarskap ger Folksams chefer möjlighet 
att stärka medarbetarnas kapacitet och potential. Kursernas prak-
tiska övningar ökar chefernas förmåga att ge rak feedback, vilket 
är viktigt för att medarbetarna ska känna till vilka förväntningar 
och krav som finns. Med tydliga förväntningar ökar förutsättning-
arna att lyckas, vilket i sin tur gör det roligare att jobba.

Karriärplanering för alla 
I enlighet med Folksams vision, att bidra till ett långsiktigt hållbart 
samhälle där individen känner trygghet, är det naturligt att även er-
bjuda medarbetarna möjlighet till ett långsiktigt hållbart arbetsliv. 
Ett sätt är att stötta medarbetarna i att göra aktiva karriärval.

Under 2009 påbörjades projektet Karriärplanering för alla. Ur-
valet av deltagare gjordes efter intresseanmälan och i samråd med 
personalansvarig chef. De 100 medarbetare som under året deltog 
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i projektet erbjöds tre fokuserade samtal med en professionell kar-
riärcoach. Målet är att medarbetarna ska känna stolthet över sig 
själva och sin yrkesroll. Att själv ta ansvar för sin utveckling ger 
bättre självförtroende, ökad motivation och större engagemang. 
Detta är viktiga förutsättningar för att göra ett bra jobb, vilket i sin 
tur ökar kundnyttan.

Behovsanalyser och omarbetning av utbildningar
För att säkerställa kundnytta och andra affärsmål är rätt kompe-
tens naturligtvis centralt. Stora yrkesgrupper som skadereglerare 
och kundtjänstmedarbetare får därför genomgå omfattande inter-
na befattningsutbildningar. Under 2009 har starkt fokus legat på 
systematiska behovsanalyser och omarbetning av utbildningar för 
att möta nya krav. De nya kraven är en konsekvens av utveckling 
och förändringar i såväl omvärlden som Folksams organisation. 

Jämställdhet och mångfald skapar kundnytta
Jämställdhet och mångfald har en tydlig plats i Folksams organisa-
tion. Medarbetarna och företagskulturen ska spegla det moderna 
samhällets mångfald, eftersom det finns en övertygelse om att en 
hög grad av jämställdhet och mångfald leder till ökad kundnytta. 
Ett framgångsexempel är Folksams omtalade flerspråkiga riks-
kundtjänst.

Jämställdhetsfrågorna inom Folksam återspeglas i såväl det ex-
terna som det interna arbetet. Externt handlar det om att kartlägga 
könsfördelningen i bland annat bolagsstyrelser, internt om att upp-
nå jämställdhet på alla nivåer och i alla typer av personalkategorier. 
I dag är 50 procent av de anställda inom Folksam kvinnor. Andelen 
kvinnliga chefer ökar successivt och uppgår nu till i genomsnitt 44 
procent. Föregående års tillfälliga minskning av andelen kvinnor i 
styrelser och koncernledning har vänts i positiv riktning. 

Under 2008 genomgick Folksams chefer en halv dags utbildning 
på temat jämställdhet och mångfald. Under 2009 togs nästa steg 
genom att alla chefer fick ett arbetsmaterial att jobba med i sina ar-
betsgrupper. Syftet var att förankra Folksams policy och plan för 
jämställdhet och mångfald och att öka engagemanget för frågorna 
lokalt. Arbetet fick ett mycket positivt mottagande.

Aktiv rehabilitering för friskare medarbetare
Sedan flera år arbetar Folksam målinriktat för minskad sjukfrån-
varo och friskare medarbetare. Arbetet har resulterat i successivt 
sjunkande sjuktal för både kvinnor och män. 

Under året genomförde Folksam ett rehabiliteringsprojekt som 
omfattade samtliga medarbetare som varit sjukskrivna längre än 
fyra veckor. Syftet var att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga 
och underlätta deras återgång i arbete, genom bland annat arbets-
förmågebedömningar och individuella stödinsatser. Projektet blev 
framgångsrikt och större delen av deltagarnas sjukskrivningar av-
slutades. Totalt sett sjönk sjuktalen, vilket bidrar till att Folksams 
affärsverksamhet kan bedrivas mer kostnadseffektivt. 

Det stora flertalet av deltagarna i återgick till sitt ordinarie 
arbete inom Folksam. Ett antal medarbetare fick varaktig sjuker-
sättning. Några få som inte kunde erbjudas lämpligt arbete inom 
Folksam fick omställningshjälp för att hitta arbete utanför Folk-
sam. En liten grupp medarbetare med svåra sjukdomstillstånd 
beviljades fortsatt sjuklön eller tidsbegränsad sjukersättning. 
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Folksams personal skänker del av sin lön till bistånd
Under året valde cirka 400 medarbetare på Folksam att skänka en 
del av sin lön till Kooperation Utan Gränser (KUG). Folksam i sin 
tur dubblerade summan som skänktes av medarbetarna. Folksam 
har även under året genomfört andra aktiviteter till stöd för KUG, 
bland annat skänkte Folksam pengar till KUG istället för att skicka 
julkort. Totalt skänktes 1 175 000 kronor till KUG under 2009. Un-
der året skänkte Folksam även 100 000 kronor till Världens barn.

Mer information om Folksams internationella samarbeten finns i 
avsnittet Internationella relationer på sidan 46-49.

Medarbetare 2009 2008 2007  2006 2005 2004
Antal medarbetare 3 863 ** 3 510 3 127 3 300 3 563 3 655
    varav kvinnor 50  % 49 % 49 % 49 % 49 % 48 %
    varav män 50 % 51 % 51 % 51 % 51 % 52 %
Medelålder 45,3 år 44,8 år 45,3 år 45,7 år 45,5 år 45,1 år
Antal chefer 347 311 262 282 308 294
    varav kvinnor 44 % 44 % 43 % 41 % 41 % 40 %
    varav män 56 % 56 % 57 % 59 % 59 % 60 %
Personalomsättning  5,6 % ** 8,0 % * 7,4 % 1,7 % 2,6 % 2,4 %
*	Från	och	med	2008	ingår	även	visstidsanställda	i	nyckeltalen,	vilket	gör	att	siffrorna	inte	är	helt	
jämförbara	med	tidigare	år.
**Från	och	med	2009	ingår	dotterbolagen	KPA	och	Gyllenforsen	i	nyckeltalen,	vilket	gör	att	
siffrorna	inte	är	helt	jämförbara	med	tidigare	år.
Antal	chefer	är	enligt	definitionen	”chef	med	personal-	och	verksamhetsansvar”.	Personal-
omsättning	är	enligt	definitionen	lägst	antal	av	antalet	nyanställda	eller	avgångna	under	året		
i	procent	av	antalet	anställda	i	december.

Åldersfördelning  2009 2008 2007  2006 2005
  -29 år  9,1 % 9,8  % 8 % 7 % 8 %
30-39 år  22,1 % 23,1  % 24 % 24 % 24 %
40-49 år  30,2 % 29,4  % 30 % 29 % 28 %
50-59 år  27,7 % 28,3  % 29 % 30 % 30 %
60 år -  11,0 % 9,4  % 9 % 10 % 10 %
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Anställningsform  
medarbetare  2009 2008 2007  2006 2005
Tillsvidareanställda  98 % 97  % 96 % 92 % 96 %
Visstidsanställda  2 % 3  % 4 % 8 % 4 %
Heltidsanställda  92 % 91  % 90 % 86 % 90 %
Deltidsanställda  8 % 9  % 10 % 14 % 10 %

 
Könsfördelning  
Folksams ledning 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Kvinnor
Styrelse Folksam Liv 42 % 42  % 45 % 46 % 55 % 40 %
Styrelse Folksam Sak 58 % 50  % 50 % 42 % 42 % 42 %
Koncernledning 33 % 25  % 33 % 33 % 22 % 22 %

Män
Styrelse Folksam Liv 58 % 58  % 55 % 54 % 45 % 60 %
Styrelse Folksam Sak 42 % 50  % 50 % 58 % 58 % 58 %
Koncernledning 67 % 75  % 67 % 67 % 78 % 78 %

Total sjukfrånvaro 2009 (2008)   
Ålder Män Kvinnor Totalt
-29 år 1,8 (2,3) % 4,8 (4,4) % 3,4 (3,5) %
30-49 år 1,9 (2,8) % 4,6 (5,5) % 3,3 (4,2) %
50 år -  3,3 (4,4) % 6,0 (8,2) % 4,6 (6,2) %
Totalt 2,5 (3,5) % 5,2 (6,4) % 3,9 (5,0) %

Varav långtidssjukfrånvaro 2009 (2008)  
Ålder Män Kvinnor Totalt
-29 år 0,0 (15,1) % 29,2 (12,4) % 22,0 (13,2) %
30-49 år 32,3 (48,7) % 49,0 (59,6) % 44,3 (56,0) %
50 år - 57,2 (68,1) % 57,7 (66,0) % 57,5 (66,8) %
Totalt 44,7 (57,8) % 51,6 (60,6) % 49,4 (59,6) %
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Trafiksäkerhet
Trafikskador innebär stora förluster för folkhälsan och samhällseko-
nomin men framför allt för individen. Folksam har drygt 30 års er-
farenhet av forskning inom trafiksäkerhetsområdet, med tonvikt på 
studier av verkligt inträffade trafikolyckor. Den kunskap Folksams 
trafikforskning ger används för att rädda liv i trafiken. Färre trafik-
skador innebär även lägre kostnader för skador och därmed lägre 
trafikförsäkringspremier, vilket kommer Folksams kunder tillgodo.

Forskning bidrar till färre personskador
En stor del av Folksams forskning fokuserar på att kartlägga sä-
kerhetsnivån hos olika bilar och deras skyddssystem. Resultaten 
används bland annat till att informera och påverka allmänhet, 
företag och offentlig sektor om vikten av att prioritera säkerhet vid 
bilköp. De senaste åren har dödstalen i den svenska trafiken mins-
kat kraftigt, till omkring 400 personer årligen. En viktig orsak till 
minskningen är utvecklingen av bilars säkerhetsnivå.

Djupstudier av bilkrockar ger ökad kunskap
För att få ökad kunskap om hur och varför personskador upp-
står i trafikolyckor bedriver Folksam djupstudier av bilkrockar. 
Resultaten av djupstudierna gör det möjligt att analysera hur 
personskador i trafikolyckor ska kunna undvikas i framtiden. 
Folksams krockdata har bland annat legat till grund för utveck-
ling av de krocktestprogram som används för utvärdering av bilars 
skyddsförmåga mot pisksnärtskador, samt för flera biltillverkares 
utveckling av skydd mot pisksnärtskador.

I djupstudierna undersöks data från svarta lådor, som registre-
rar krockkrafterna vid en kollision, kombinerat med detaljerad 
information om bland annat personskador, krockens händelse-
förlopp och bilens deformationer. Tonvikten läggs på skador som 
leder till långvariga men, dödfall eller invalidiserande skador.  
Studier av detta slag är unika i världen.

Mellan 1992 och 2009 har Folksam monterat in cirka 225 000* 
svarta lådor i bilar från fyra olika bilmärken i Sverige. I maj 2008 
lanserade Folksam en ny svart låda som mäter krockkrafter i flera 
riktningar med större noggrannhet. Den nya lådan har fram till 
2010 monterats in i cirka 15 000* bilar.
	
	
*Siffrorna	baseras	på	antal	beställda	enheter.
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Hur säker är bilen?
Under året presenterades för tolfte gången rapporten Hur säker är 
bilen?  som är baserad på studier av verkliga bilkrockar och visar 
bilars krocksäkerhetsnivå. Rapporten vänder sig framför allt till 
privata konsumenter som ska välja ny bil, men även till företag, 
kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Resultaten visar att det spelar stor roll vilken bil man väljer, ef-
tersom de minst säkra bilarna har flera gånger högre dödsrisk än 
de säkraste. Allra säkrast var Toyota Avensis årsmodell 03-08, som 
toppade listan för andra året i rad. Därefter följde Volvo V70/S60/
S80 årsmodell 98-06, Saab 9-5 årsmodell 98-, Toyota Camry års-
modell 01-03, Mitsubishi Galant årsmodell 97-03 och Mazda 626 
årsmodell 98-02. Samtliga modeller hade minst 30 procents högre 
säkerhet än medelbilen. Toyota Avensis var hela 38 procent säkrare 
än medelbilen.

2009 års undersökning baserades på 104 674 bilkrockar rappor-
terade av polisen samt 28 661 personskador rapporterade till Folk-
sam mellan åren 1995 och 2008. 

Ny småbil säkrare än äldre stor bil
I syfte att belysa säkerhetsutvecklingen de senaste 15 åren genom-
förde Folksam under 2009 ett krocktest där en liten ny bil jämför-
des med en stor äldre bilmodell. Modellerna som valdes var Volvo 
945 – en av de vanligaste bilarna på svenska vägarna från 1994 och 
en av de säkraste bilarna för sin tid – och Toyota Yaris, som har 
fem stjärnor i krocktestet Euro NCAP och är den småbil som har 
sålt bäst under 2008-2009.

Testet visade att uppfattningen att stora bilar alltid är säkrare 
än små bilar vid en krock är felaktig. Resultatet illustrerar den 
enorma säkerhetsutveckling som småbilar har genomgått, vilket 
även Folksams resultat från verkliga olyckor visar. 

Säkert och hållbart
Under året presenterades en uppföljning av Folksams policy för 
bilars säkerhetsnivå och miljöpåverkan. Kraven gäller endast 
bilmodeller från 2009. Policyn används framför allt för Folksams 
upphandling av tjänste- och personalbilar och hyrbilsköp, men 
den syftar även till att påverka standarden på de nya bilar som säljs 
i Sverige. 

Jämfört med 2008 års policy har kraven för både säkerhet och 
miljö skärpts. För att uppfylla 2009 års krav måste bilarna inte 
bara klara säkerhetskriterierna från 2008 utan även vara utrustade 
med whiplashskydd i toppklass och ha 0,1 liter lägre bränsleför-
brukning per 100 kilometer än tidigare krav.

I undersökningen konstaterades stora förbättringar både vad 
gäller säkerhet och förbrukning vid en jämförelse med 2005 års 
bilflotta. Om 2009 års krav applicerades på 2005 års bilflotta så 
klarade endast 1,5 procent kraven. För 2009 års bilar var siffran i 
stället 8 procent, vilket pekar på att bilindustrin har förbättrat sä-
kerheten och minskat förbrukningsnivåerna markant under dessa 
fyra år.

Folksam informerar kontinuerligt andra bilköpare, såsom kom-
muner, landsting och stora företag, om vilka fordon som är god-
kända och kraven som ställs i policyn.



61Folksam	Hållbarhetsredovisning	2009

Kartläggning av bilars säkerhetsnivå 
Under året kartlade Folksam för andra gången säkerhetsnivån hos 
samtliga privatägda bilar i landet. Kartläggningen visade att var 
tredje bil i Sverige inte uppfyller Folksams krav på säkerhet. Störst 
andel säkra bilar, 50 procent, fanns i Stockholm. Sämst till låg 
Gotland med bara 33 procent godkända bilar. 

Kartläggningen baserades på Folksams egna undersökning Hur 
säker är bilen?. För att uppfylla säkerhetskraven krävs att bilen 
är minst 20 procent säkrare än genomsnittet. Bilar som inte finns 
klassade i ”Hur säker är bilen?” kan godkännas ändå om de har 
minst fyra stjärnor i Euro NCAP:s krocktester.

Vägars utformning minskar trafikdöden
Folksam och Karolinska Institutet genomförde under året en ge-
nomgång av drygt 200 dödsolyckor i bil på svenska vägar . Under-
sökningen visade att vägutformningen är avgörande för dödsfallen 
i trafiken. Vidare framgick att insatser för att höja säkerhetsnivån 
på vägarna och att förhindra rattonykterhet skulle kunna minska 
dödsolyckorna med 65 procent, vilket innebär 140 liv per år. Arbe-
tet var en del av en doktorsavhandling som försvarades av Helena 
Stigson vid Karolinska Institutet. Helena Stigsons doktorsavhand-
ling är den tolfte som presenterats på Karolinska Institutet base-
rad på material från Folksam.

2009 skrevs en ny doktorand, Johan Strandroth, in. Han kom-
mer att studera vägtransportsystemets delar som en fortsättning 
på Helena Stigsons avhandling. Projektet är ett samarbete mellan 
Karolinska Institutet, Vägverket och Folksam och kommer att  
fokusera på problematiken kring motorcyklar och tung trafik.

Bältespåminnare räddar liv
Under 2009 genomförde Folksam för andra gången mätningar 
av bilbältesanvändningen i Sverige för att studera effektiviteten 
av bilbältespåminnare över tid. Frågeställningen var om bältes-
påminnare fortfarande har hög effekt trots att bilarna nu är upp 
till sju år gamla och ofta även har bytt ägare. Resultaten visade 
att 99,1 procent av bilisterna som har bilar med bältespåminnare 
använder bilbälte. I de bilar som saknade bältespåminnare var 
användandet 92,9 procent. Undersökningen visade att bilbältes-
påminnare fortfarande har en mycket stor effekt för att rädda liv 
och minska skador i samband med trafikolyckor. 

Whiplashskydd sämre för kvinnor
Whiplashskydd i nya bilar halverar risken för en whiplashskada 
med invalidiserande utgång, men skyddseffekten är cirka 30 pro-
cent lägre för kvinnor än för män. Detta framgick av en studie som 
Folksam genomförde under 2009. Resultatet visar på en klar brist 
i de system som hittills utvecklats, särskilt med tanke på att kvin-
nor löper dubbelt så stor risk som män att drabbas av bestående 
whiplashskador.

Studien omfattade 11 026 whiplashskador rapporterade till 
Folksam, varav 900 med invalidiserande skada. Olyckorna sked-
de mellan åren 1995 och 2007. Dessutom har 21 168 polisrapport-
erade påkörningar bakifrån som skett under samma tidsperiod 
analyserats.
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Cirka 1 500 personer drabbas varje år av whiplashskador i Sverige. 
Påkörning bakifrån står för ungefär hälften av fallen. Enligt Folk-
sams skadeuppföljning utgör whiplashskador cirka 70 procent av 
alla personskador som leder till en invalidiserande skada till följd 
av trafikolyckor.

Bilindustrin lågprioriterar barns säkerhet i baksätet
Folksam har under året genomfört ett krocktest som visar att sä-
kerheten för barn som färdas i baksätet i en modern bil är eftersatt. 
Barn i åldern 4–12 år som sitter i baksätet har inte fått ta del av 
samma säkerhetsutveckling som framsätespassagerarna. Bilarnas 
säkerhetsnivå har ökat avsevärt de senaste 15 åren, men den nya 
tekniken finns oftast inte tillgänglig för passagerare i baksätet. Där 
har säkerhetsutvecklingen mer eller mindre stått still. 

Dagens bilar har blivit styvare och robustare för att klara kol-
lisioner i högre hastigheter. Det innebär att påfrestningarna vid en 
krock skulle bli kraftigare om det inte kompenserades med säker-
hetssystem såsom bältessträckare, kraftbegränsare och krockkud-
dar. Den utrustningen finns mycket sällan i baksätet.

Krocktestet genomfördes i hög hastighet (64 km/tim) och visade 
att belastningen för barndockan i baksätet var dubbelt så hög för 
huvud, nacke och bröst i en modern bil jämfört med äldre bilar. 
Även vuxnas säkerhet i baksätet i moderna bilar är eftersatt jäm-
fört med äldre bilar.

För att öka kunskapen om barns säkerhet i baksätet har Folk-
sam inlett ett samarbete med Karolinska Institutet och Autoliv. 
En doktorand, Katarina Bohman, har till uppgift att forska inom 
området. 

Överpriser från biltillverkare motverkar  
säker placering av barn i bil
En undersökning som Folksam genomförde under 2009 visar att 
många biltillverkare tar ut mycket höga priser för att koppla ur 
krockkudden på bilens främre passagerarsida – om tjänsten alls 
erbjuds. Urkoppling av krockkudden på passagerarframsätet är 
viktig eftersom det är den säkraste platsen för att transportera små 
barn i bil. Där är utrymmet störst och där kan barnet sitta bakåt-
vänt i bilbarnstol när det blir äldre.

I studien undersöktes biltillverkarnas hantering av frågan om 
urkoppling av krockkuddar på passagerarsidan. Studien omfat-
tade de 146 vanligaste bilmodellerna på den svenska marknaden. 
Resultatet visar att medan exempelvis BMW tar mellan 3 000 och 
9 000 kronor för att koppla ur krockkudden tar Seat bara 500 kro-
nor för samma tjänst. 

Internationella samarbeten om trafiksäkerhet
Folksam deltar i ett stort antal internationella samarbeten med 
syfte att bidra till ökad kunskap samt bättre standarder och lag-
stiftning inom trafiksäkerhetsområdet. Under 2009 har Folksams 
trafiksäkerhetsavdelning engagerat sig i följande samarbeten:
– ETSC (European Transport Safety Council) – en lobbyorganisa-

tion med syfte att påverka EU-kommissionen inom trafiksäker-
hetsområdet. 

– EEVC (European Enhanced Vehicle Safety Committee) – en or-
ganisation som tar fram vetenskapligt underlag för lagstiftning i 
Europa.



63Folksam	Hållbarhetsredovisning	2009

– Arbetsgrupper inom ISO (International Standardisation Organi-
sation) rörande barnsäkerhet i bil samt metoder för trafikolycks-
analyser.

– RCAR (Research Council for Automobile Repairs) – ett samar-
bete inom försäkringsbranschen i hela världen rörande trafik-
säkerhet och bilreparationsteknik.

– ADSEAT – ett EU-finansierat forskningsprojekt med syfte att 
klargöra skillnader i whiplashskaderisk mellan kvinnor och män. 
Resultatet ska utgöra underlag för framtagande av en kvinnlig 
krockdocka. Projektet är treårigt och startade hösten 2009.

– IRAP/EuroRAP – en organisation med syfte att bidra till säkrare 
vägar genom att riskbedöma vägars säkerhetsnivåer utifrån fast-
ställda kriterier som omfattar vägens säkerhet inom områdena 
mittseparering av körbanor, vägens sidoområden, korsningar 
och oskyddade trafikanter. EuroRAP kan ses som en systerorga-
nisation till Euro NCAP som bedömer bilars säkerhetsnivåer.

Genomförda forskningsprojekt under 2009
– Framtagande av den årliga rapporten Hur säker är bilen?
– Framtagande av Säkert och hållbart – en policy avseende företags 

upphandling av nya bilar
– Undersökning av svenska bilflottans säkerhetsnivå
– Krocktest för att spegla moderna småbilars säkerhet – jämförelse 

mellan en ny liten bil och en stor gammal bil
– Undersökning om bältespåminnares förmåga att rädda liv
– Undersökning av hur effektiva whiplashskydd är för kvinnor res-

pektive män
– Undersökning av barnens säkerhet i baksätet
– Undersökning av vägars utformning för att minska trafikdöden
– Åtta vetenskapliga artiklar presenterade på internationella kon-

ferenser eller i tidskrifter

Djupstudier av bilkrockar 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Antal granskade bilkrockar 192 232  135 164 215 171
Antal uppföljda personskador 134 288  162 164 84 73 
(avser förare och framsätes- 
passagerare)
Antalen	avser	samtliga	inrapporterade	bilkrockar	med	bil	som	haft	en	svart	låda	inmonterad
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Kundombudsmannen
För Folksam som ett ömsesidigt bolag är det viktigt att kunderna 
– det vill säga ägarna – är nöjda och trygga. Därför erbjuder Folk-
sam sina kunder en extra service genom den oberoende Kund-
ombudsmannen. I detta avsnitt redogörs även för fakta rörande 
Folksams övriga kundservice och tvisthantering. 

Kunden i fokus
Folksam har som mål att ha branschens mest nöjda kunder. Där-
för arbetar Folksam aktivt för att möta kundernas behov oavsett 
kön, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, etnisk eller religiös 
tillhörighet. Bland annat kan kunderna få service och information 
på 18 språk i Folksams flerspråkiga kundtjänst. Under 2009 hante-
rade kundtjänstfunktionen över 73 000 samtal. 

Kundombudsmannen genererar trygghet
Kundombudsmannens huvudsakliga arbetsuppgift är att ge kun-
der som inte är nöjda med Folksams beslut en möjlighet att få sitt 
ärende omprövat. Omprövningen är opartisk eftersom Kundom-
budsmannen är helt fristående från ledningen och enbart svarar 
för sin verksamhet inför Folksams stämmor. Omprövningsförfa-
randet är kostnadsfritt för kunden. Kundombudsmannen erbju-
der också konsultation inom försäkring och sparande. 

Under 2009 handlade Kundombudsmannen 1 053 ärenden.  
1 019 av dessa ledde till en reell omprövning, varav 22 procent ledde 
till någon form av ändring till kundens förmån. Omkring 7 000 
kunder kontaktade Kundombudsmannen under året för en kost-
nadsfri konsultation.

Erfarenheter leder till förbättring av verksamheten
Kundombudsmannens övergripande mål är att bidra till att Folk-
samgruppen får branschens mest nöjda kunder. För att nå detta 
mål måste både Folksam och dotterbolagen lyssna på kunderna 
och se till att verksamheten utvecklas på ett lämpligt sätt. För 
Kundombudsmannen är det angeläget att se till att klagomål inte 
återkommer. Därför återkopplar Kundombudsmannen viktiga 
erfarenheter från sin verksamhet till Folksam. Återkopplingen 
sker på många sätt, bland annat genom deltagande i villkors- och 
policyarbete och utbildning av Folksams personal. 
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Klagomål är en gåva från kunderna
Kundombudsmannen har under året arbetat med attitydfrågor 
kring klagomål och på olika sätt framfört till Folksams personal 
att klagomålen är så viktiga att de bör tas emot som en gåva från 
kunderna. Detta arbete har tagits emot väldigt positivt av Folk-
sam. För Folksam som ömsesidigt bolag är det extra angeläget att 
ta emot den information som framkommer i klagomålen på ett 
konstruktivt sätt för att utveckla verksamheten i takt med kund-
ernas förväntningar. 

Kundombudsmannen har uppmärksammats internationellt
Folksam har ett välutvecklat internationellt samarbete med andra 
ömsesidiga bolag. Ett av syftena med samarbetet är att de olika 
bolagen ska dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till 
varandra. Under det senaste året har flera av Folksams internatio-
nella samarbetspartners visat intresse för att starta liknande obe-
roende omprövningsinstanser som Kundombudsmannen för att 
ge sina kunder trygghet och insyn i verksamheten.

Litet antal tvister
Varje år förvaltar Folksamgruppen cirka 23 miljoner försäkrings-
uppdrag och handlägger cirka 600 000 skadeärenden. Folksam-
gruppen arbetar aktivt med att reda ut eventuella problem i ett 
tidigt skede, vilket har resulterat i att endast ett fåtal skadeärenden 
leder till tvist. Under 2009 anmäldes 98 ärenden till Allmänna re-
klamationsnämnden (ARN)*. Inget av dessa ändrades till kundens 
förmån.** Detta visar att Folksamgruppen håller en mycket hög 
kvalitet i sin ärendehantering. 160 ärenden gick vidare till domstol 
under 2009. I majoriteten av de mål som avgjordes under året vann 
Folksamgruppen, eller träffade en förlikning, 

Fler nöjda kunder 
Nöjda kunder är ett av Folksams viktigaste strategiska mål. Orga-
nisationen använder därför flera olika metoder för att säkerställa 
att utvecklingen går åt rätt håll. Utöver att kunderna systematiskt 
involveras i utvecklingen av produkter så genomförs även kontinu-
erliga mätningar av kundnöjdheten.

Folksams medarbetare har ett stort antal kundmöten, där kun-
derna möter allt från rådgivare och kundtjänst till olika typer 
av skadehantering. Genom att ge kunderna en aktiv roll i upp-
följningen av dessa möten får Folksam möjlighet att förbättra 
verksamheten med utgångspunkt i kundernas upplevelser. Sådana 
förbättringsåtgärder sker kontinuerligt. Underlaget används även 
för utbildning och utveckling av Folksams personal och för att 
identifiera och besluta om prioriterade förbättringsområden. 

Under 2009 har Folksam lyckats hålla kundnöjdheten på en hög 
nivå. 88 procent av våra kunder är nöjda med hur deras ärenden 
har hanterats. 

Kundombudsmannen	har	under	2009	nått	sina	mål	inom	samtliga	tre	
arbetsområden:	omprövningar,	konsultationer	och	utvecklingsarbete.	Där-
med	har	Kundombudsmannen	också	nått	sitt	övergripande	mål	–	att	bidra	
till	att	Folksamgruppen	får	branschens	nöjdaste	kunder.	

 

*	Omfattar	ej	KPA	AB.
**	Det	enda	ärende	som	avgjordes	till	kundens	förmån	under	2009	var	anmält	under	2008.
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Priser och utmärkelser
Folksams pris för epidemiologisk forskning 
Folksams pris för epidemiologisk forskning gick 2009 till en 
av världens främsta forskare inom geriatrisk epidemiologi och 
demenssjukdomar, Professor Laura Fratiglioni vid Karolinska 
Institutet. Laura Fratiglionis vetenskapliga arbete har starkt bi-
dragit till att forskare börjat använda epidemiologiska metoder 
vid studier om åldrandet. Hennes arbete har huvudsakligen varit 
inriktat på Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. 
Under de senaste tio åren har hon fått internationellt erkännande 
som expert inom dessa områden.

The TIAW World of Difference Award
Carina Lundberg Markow tilldelades under året The TIAW World 
of Difference Award, som varje år delas ut till 100 kvinnor som 
bidragit till att stärka kvinnors ekonomiska självständighet lokalt, 
regionalt eller globalt. Priset delas ut av The International Alliance 
of Women och Carina Lundberg Markow fick pris i kategorin  
corporate.

Sveriges bråkigaste kvinnor 2009
Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam, 
kom på sjätte plats på tidningen Passion for Business lista över 
Sveriges bråkigaste kvinnor 2009. Tidningen delar ut priset för att 
visa att det är de bråkiga kvinnorna som gör skillnad i arbetslivet, 
som lyfter de bortglömda frågorna och som vågar säga ifrån när 
det behövs. 

Fredrika-Bremer-Förbundets BRA-pris
Fredrika-Bremer-Förbundets BRA-pris gick 2009 till Folksam för 
att man i en annonskampanj på ett roligt och informativt sätt visat 
på de olika förutsättningarna för kvinnor och män, att män fort-
farande tjänar mer och att fler män än kvinnor innehar styrelse- 
och vd-poster. 
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Guldägget 2009
Vid 2009 års Guldäggsgala vann Folksam ett Silverägg i kategorin 
Film för reklamfilmen Styrelser, som tagits fram i samarbete med 
byrån ANR BBDO.

Svenska Publishing-Priset till rapporten ”Hur säker är bilen?”
Under 2009 tilldelades Folksam Grafisk ateljé Svenska Publishing-
Priset för rapporten Hur säker är bilen?. Juryns motivering löd 
som följer: ”Tydlig, enkel och med ett pedagogiskt bildgrepp. Hög 
och jämn tryckkvalitet med bra pappersval. Värd en inbromsning.”
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Om redovisningen  
och allmänna fakta 
om Folksam
Redovisningens periodicitet
Folksams hållbarhetsredovisning ges ut en gång 
om året. Den senaste redovisningen publicerades i 
april 2009.

Förändringar sedan föregående års redovisning
Från och med 2009 ingår dotterbolaget Gyllenfor-
sen Fastigheter KB i nyckeltalen för personal (Soci-
alt perspektiv) samt i nyckeltalen för resor med tåg, 
flyg och bil i Ekologiskt perspektiv. Dotterbolaget 
KPA AB ingår i nyckeltalen för personal (Socialt 
perspektiv) samt i statistiken i avsnittet Kundom-
budsmannen, om inte annat anges. Siffrorna är 
därför inte helt jämförbara med tidigare års redo-
visningar.

Omfattas inte av redovisningen
Redovisningen omfattar endast Folksamgruppen.
Dotterbolaget KPA AB med dotterbolag omfattas 
endast i avsnitten Socialt perspektiv och Kund-
ombudsmannen. KPA AB ägs till 60 procent av 
Folksamgrupopen och till 40 procent av Sveriges 
Kommuner och Landsting. 
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Fullständigt bolagsnamn
Folksamgruppen består av två försäkringskoncerner, 
i vilka Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv) 
och Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak) 
är moderbolag. Folksams huvudkontor är beläget i 
Stockholm. Folksam har bara verksamhet i Sverige.

Statliga stöd
Folksam får inga statliga bidrag.
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Folksam ömsesidig livförsäkring 
	 Belopp	mkr	SEK
 
Ekonomiskt värde genererat
Intäkter* 17 499
 
Ekonomiskt värde fördelat 
Rörelsekostnader** 5 621
Löner och ersättningar -437
Betalningar till kapitalförsörjare 
Betalningar till staten -814
Samhällsinvesteringar 
 
Ekonomiskt värde behållet 21 869
*	Posten	omfattar	även	orealiserade	vinster	och	förluster.	
**	Posten	omfattar	även	värdeförändringar	på	placeringstillgångar	och		
försäkringstekniska	avsättningar.
 
Folksam ömsesidig sakförsäkring 
	 Belopp	mkr	SEK
 
Ekonomiskt värde genererat 
Intäkter* 10 702
 
Ekonomiskt värde fördelat 
Rörelsekostnader** -6 908
Löner och ersättningar -1 484
Betalningar till kapitalförsörjare -132
Betalningar till staten -
Samhällsinvesteringar 
 
Ekonomiskt värde behållet 2 178
*	Posten	omfattar	även	orealiserade	vinster	och	förluster.	
**	Posten	omfattar	även	värdeförändringar	på	placeringstillgångar	och		
försäkringstekniska	avsättningar.

Folksam	Spar	AB Svenska	Konsument-		
försäkringar	AB

Tre	Kronor	
Försäkring AB

Folksam	Inköp	AB

Folksam Sak

Folksams organisation

Folksam Liv

71	% 60	% 51	%

Reda	Pensions-
administration	AB

Gyllenforsen		
Fastigheter	KB

Förenade	Liv	
Gruppförsäkring	AB

KPA	AB

KPA
Livförsäkring	AB

KPA	Pensions-	
försäkring	AB

KPA		
Pensionsservice	AB

Pensionsvalet	PV	
(bifirma)

Folksam	LO		
Fondförsäkring	AB

Folksam	LO	
Fond	AB

Folksam		
Fondförsäkring	AB

KPA	AB	har	en	egen	hållbarhetsredovisning.	I	denna	hållbarhets-	
redovisning	omfattas	KPA	AB	bara	i	avsnittet	Socialt	perspektiv,		
inklusive	personalnyckeltalen.
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Revisors rapport avseende översiktlig 
granskning av hållbarhetsredovisning 

Till läsarna av Folksams hållbarhetsredovisning 
2009

Inledning
Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Folk-
sam att översiktligt granska innehållet i Folksams 
hållbarhetsredovisning 2009 och tillhörande GRI-
register på Folksams hemsida (www.folksam.se). 
Det är företagsledningen som har ansvaret för det 
löpande hållbarhetsarbetet samt för att upprätta 
och presentera hållbarhetsredovisningen i enlighet 
med tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att uttala 
en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad 
på vår översiktliga granskning.

Inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet 
med FAR SRS rekommendation RevR 6 Bestyr-
kande av hållbarhetsredovisning. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i för-
sta hand till personer som är ansvariga för upprät-
tandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra ana-
lytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning 
har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning som en revision enligt Revisionsstandard 
i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. 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 
identifierade 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. 

De kriterier som vår granskning baseras på är de 
delar av Sustainability Reporting Guidelines, G3, 
utgiven av The Global Reporting Initiative (GRI), 
som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, 
samt de redovisnings- och beräkningsprinciper 
som företaget särskilt tagit fram och angivit. Vi an-
ser att dessa kriterier är lämpliga för vårt uppdrag.

Vår översiktliga granskning har, utifrån en be-
dömning av väsentlighet och risk, bl. a omfattat 
följande:
– Bedömning av kriteriernas lämplighet och till-

lämpning avseende de interna och externa intres-
senternas informationsbehov.

– Intervjuer med ansvariga befattningshavare i 
syfte att bedöma om den kvalitativa och kvanti-
tativa informationen i hållbarhetsredovisningen 
är fullständig, riktig och tillräcklig.

– Intervjuer med externa leverantörer av tjänster 
och information till Folksam i syfte att få ökad 
förståelse för den information som rapporteras. 

– Genomgång av interna och externa dokument 
för att bedöma om den rapporterade informatio-
nen är fullständig, riktig och tillräcklig.

– Bedömning av rutiner för rapportering och redo-
visning av hållbarhetsinformation och data.

– Genomgång på stickprovsbasis av underliggande 
dokumentation som legat till grund för informa-
tion och data i hållbarhetsredovisningen.

– Utvärdering av den modell som använts för att 
beräkna Folksams klimatkompensering.

– Genomgång av kvalitativ information och utta-
landen i hållbarhetsredovisningen.

– Bedömning av Folksams uttalade tillämpnings-
nivå avseende GRI:s riktlinjer.

– Avstämning av finansiell information mot  
Folksams årsredovisning för år 2009.

– Övervägande av helhetsintrycket av hållbarhets-
redovisningen, samt dess format, därvid över-
vägande av informationens inbördes överens-
stämmelse med tillämpade kriterier.

 
Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det 
inte kommit fram några omständigheter som ger 
oss anledningen att anse att hållbarhetsredovis-
ningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med de ovan angivna kriterierna. 

Stockholm den 25 mars 2010
KPMG AB

 
Thomas Thiel  Åse Bäckström 
Auktoriserad revisor Specialistmedlem  
 i FAR SRS



2009 i korthet
Folksam röstar om aktierelaterade  
ersättningssystem 
Under årets svenska bolagsstämmor röstade Folksam 
nej till sju aktierelaterade ersättningssystem och förde 
dialog med ytterligare företag som avsåg att införa 
denna typ av system. Informationen till aktieägarna 
om ersättningssystemen har förbättrats väsentligt de 
senaste åren. Detta är till stor del ett resultat av den 
debatt som förts av bland annat Folksam. 

Stora skillnader i klimatpåverkan från  
landets fjärrvärme 
Folksam har under året genomfört en kartläggning 
som visar att många fjärrvärmenät i landet står för be-
tydande koldioxidutsläpp och negativ klimatpåverkan. 
Många fjärrvärmeföretag använder fortfarande fossila 
bränslen i fjärrvärmeproduktionen och då är fjärrvär-
men inte alls bra sett ur miljösynpunkt. Skillnaderna 
är dock stora mellan olika fjärrvärmeverk. Fjärrvärme 
har potential att vara en klimatsmart uppvärmnings-
form och marknadsförs som ett miljövänligt alternativ 
av flera energibolag. 

Hållbart värdeskapande 
Under 2009 deltog Folksam som en av 15 svenska in-
vesterare i projektet Hållbart värdeskapande för att 
påverka svenska börsnoterade företag i riktning mot en 
hållbar utveckling och ett långsiktigt värdeskapande. 
Hållbart värdeskapande gjorde under hösten en enkät-
undersökning bland de 100 bolag som har störst börs-
värde på Stockholmsbörsen för att försäkra sig om att 
företagen har lämpliga ramverk för att styra och följa 
upp hållbarhetsfrågor. 

Framgång i nordiskt samarbete 
Folksam har sedan 2008 samarbetat med norska KLP 
och finska Ilmarinen i Nordic Engagement Coopera-
tion (NEC), med syftet att koordinera bolagsstyrnings-
aktiviteter avseende miljö, mänskliga rättigheter och 
anti-korruption. Under 2009 nådde NEC en viktig 
framgång i dialogen med Wesfarmers. Folksam avytt-
rade 2008 sitt innehav i Wesfarmers på grund av dess 
dotterbolags import av fosfater från Västsahara, men 
om importen stoppas kommer Folksam att kunna om-
värdera sitt beslut. 

Folksam byter till vindkraft
Sedan 2009 förses alla Folksamägda fastigheter med 
ursprungsmärkt vindkraftsel för att minimera före-
tagets miljöpåverkan så långt det är möjligt med da-
gens energiteknik. Gyllenforsens fastigheter använder 
sedan 2009 Bra Miljöval-el. Folksam försöker hela 
tiden utveckla sitt fastighetsägande med målet att 
påverka miljön så lite som möjligt. Ett sätt att uppnå 
detta är att till exempel se över uppvärmningen samt 
energieffektivisera fastigheterna.

Samordnad medarbetarundersökning  
Under 2009 omarbetades Folksams medarbetarunder-
sökning så att sex separata mätningar samordnades till 
en gemensam mätning. Syftet med samordningen var 
inte bara kostnadsbesparing, utan även att uppnå en 
gemensam kraftsamling i arbetet för ökad kundnytta. 
Svarsfrekvensen blev hela 92 procent och totalresultatet 
blev mycket positivt på flera områden, bland annat 
kundfokus, engagemang, jämställdhet, ledarskap samt 
mål- och resultatstyrning.

Tillverkarna av värmepumpar struntar i kvaliteten 
Folksam har sedan 1999 fört statistik över värmepump-
skador. Mellan 2001 och 2008 ökade andelen skade-
anmälda nya värmepumpar (mindre än fem år gamla) 
från 50 till 77 procent. Bara under den senaste mätpe-
rioden, 2007-2008, har andelen ökat med fyra procent-
enheter. En anledning är att tillverkarna prioriterar 
billiga komponenter framför kvalitet, till priset av stora 
kostnader för både försäkringsbolag och villaägare.

Mikroförsäkringar i Kenya
Folksam har under året fortsatt och intensifierat sitt en-
gagemang med mikroförsäkringar i Kenya. Målet är att 
genom tillgång till mikroförsäkring bidra till minskad 
sårbarhet och förbättrad hälsa för kenyanerna. Mer än 
95 procent av den kenyanska befolkningen saknar i dag 
all form av försäkring. Detta vill Folksam förändra, så 
att alla kenyaner ska kunna ha säkerheten och trygghe-
ten med en försäkring.

Kundombudsmannen har uppmärksammats  
internationellt
Under året har flera av Folksams internationella sam-
arbetspartner visat intresse för att starta liknande 
oberoende omprövningsinstanser som Kundombuds-
mannen för att ge sina kunder trygghet och insyn i 
verksamheten.

Minskade sjuktal
Under 2009 genomförde Folksam ett intensivt rehabi-
literingsprojekt som omfattade samtliga medarbetare 
som varit sjukskrivna längre än fyra veckor och syftade 
till att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga och 
underlätta deras återgång till arbete. Resultatet blev att 
större delen av deltagarnas sjukskrivningar avslutades, 
att det stora flertalet återgick till sitt ordinarie arbete 
och att de totala sjuktalen sjönk under året.

Folksam mitt i Vår Ruset 
Under 2009 deltog hela 144 000 kvinnor i 17 svenska 
städer i löparfesten Vår Ruset. Folksam var på plats vid 
de två lopp som ägde rum i Stockholm. Deltagarna togs 
emot i ett tält där de fick information om att Folksam 

är Sveriges första klimatneutrala företag och fick bidra 
till en bättre miljö genom att cykla på en träningscy-
kel. Som tack planterades träd i samarbete med U&W 
[you&we]. 4 629 tävlande kvinnor deltog, vilket bidrog 
till att 4 629 träd planterades. 

Ny rekryteringsstrategi och process för  
systematisk chefsförsörjning
För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt tog 
Folksam under året fram en ny rekryteringsstrategi. 
Som en följd av den nya strategin påbörjades ett arbete 
med att utveckla kommunikationen om Folksams 
arbetsgivarerbjudande. Dessutom inleddes ett arbete 
med att ta fram en systematisk chefsförsörjningsprocess 
som identifierar, utvärderar och utvecklar chefer till rätt 
uppdrag.

Nytt samverkansavtal
Medarbetarnas samlade kompetens är en viktig tillgång 
för Folksam. I syfte att ge alla medarbetare möjlighet att 
vara med och påverka beslutsfattandet arbetade Folk-
sam under året fram ett nytt samverkansavtal. Avtalet 
är en vidareutveckling av medbestämmandelagen och 
innebär att medarbetarna aktivt deltar i arbetet med 
att ta fram beslutsunderlag, analysera och dra slutsatser.

Klagomål är en gåva från kunderna
Kundombudsmannen har under året arbetat med atti-
tydfrågor kring klagomål. Kunder som klagar ger viktig 
information, något som är extra angeläget för Folksam 
som ett ömsesidigt bolag. Organisationen måste kunna 
ta emot den information som framkommer i klago-
målen för att kunna utveckla verksamheten i takt med 
kundernas förväntningar. 

Hur säker är bilen?
Under året presenterades för tolfte gången rapporten 
Hur säker är bilen? som är baserad på studier av verkliga 
bilkrockar och visar bilars krocksäkerhetsnivå. Resul-
taten visar att det spelar stor roll vilken bil man väljer, 
eftersom de minst säkra bilarna har flera gånger högre 
dödsrisk än de säkraste. Allra säkrast var Toyota Avensis 
årsmodell 03-08, som toppade listan för andra året i rad. 

Vägars utformning minskar trafikdöden
Folksam och Karolinska Institutet genomförde under 
året en genomgång av drygt 200 dödsolyckor i bil på 
svenska vägar . Undersökningen visade att vägutform-
ningen är avgörande för dödsfallen i trafiken. Vidare 
framgick att insatser för att höja säkerhetsnivån på 
vägarna och att förhindra rattonykterhet skulle kunna 
minska dödsolyckorna med 65 procent, vilket innebär 
140 liv per år. 

Whiplashskydd sämre för kvinnor
Whiplashskydd i nya bilar halverar risken för en whip-
lashskada med invalidiserande utgång, men skyddsef-
fekten är cirka 30 procent lägre för kvinnor än för män. 
Detta framgick av en studie som Folksam genomförde 
under 2009. Resultatet visar på en klar brist i de system 
som hittills utvecklats, särskilt med tanke på att kvinnor 
löper dubbelt så stor risk som män att drabbas av bestå-
ende whiplashskador. 

Omval för Avtalspension SAF-LO 
Vid årsskiftet 2008/2009 blev upphandlingen av nya 
pensionsförvaltare för Avtalspension SAF-LO klar. 
Folksam Liv blev ett av sex valbara bolag för traditio-
nell försäkring och Folksam-LO Pension blev ett av 
fem för fondförsäkring. Av de cirka 220 000 privatan-
ställda arbetare som valde fondförsäkring valde hela 
80 procent Folksam-LO Pension som förvaltare av sin 
avtalspension. 

Fredrika-Bremer-Förbundets BRA-pris
Fredrika-Bremer-Förbundets BRA-pris gick 2009 till 
Folksam för att man i en annonskampanj på ett roligt 
och informativt sätt visat på de olika förutsättningarna 
för kvinnor och män, att män fortfarande tjänar mer 
och att fler män än kvinnor innehar styrelse- och vd-
poster. 

Folksams färgtest – resultat efter ett år 
Folksam presenterade i maj ett delresultat av det färgtest 
som påbörjades 2008 och som kommer att vara klart 
2010. Redan efter ett år stod det klart att nio av de 46 
testade färgerna inte kommer att godkännas. För att 
hjälpa konsumenterna att undvika färger som inte fun-
gerar utfärdade Folksam en köpvarning för de nio un-
derkända färgerna. De återstående 37 färgernas resultat 
slutredovisas 2010.

Kundombudsmannen har bidragit till  
trygghet för missnöjda pensionärer
De pensionärer som visat missnöje med ändringarna 
av Folksams grupplivförsäkring har kunnat vända 
sig till Kundombudsmannen för konsultationer och 
omprövningar.

Ny småbil säkrare än äldre stor bil
I syfte att belysa säkerhetsutvecklingen de senaste 15 
åren genomförde Folksam under 2009 ett krocktest där 
en liten ny bil jämfördes med en stor äldre bilmodell. 
Testet visade att uppfattningen att stora bilar alltid är 
säkrare än små bilar vid en krock är felaktig. Resultatet 
illustrerar den enorma säkerhetsutveckling som små-
bilar har genomgått, vilket även Folksams resultat från 
verkliga olyckor visar. 
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bränslen i fjärrvärmeproduktionen och då är fjärrvär-
men inte alls bra sett ur miljösynpunkt. Skillnaderna 
är dock stora mellan olika fjärrvärmeverk. Fjärrvärme 
har potential att vara en klimatsmart uppvärmnings-
form och marknadsförs som ett miljövänligt alternativ 
av flera energibolag. 

Hållbart värdeskapande 
Under 2009 deltog Folksam som en av 15 svenska in-
vesterare i projektet Hållbart värdeskapande för att 
påverka svenska börsnoterade företag i riktning mot en 
hållbar utveckling och ett långsiktigt värdeskapande. 
Hållbart värdeskapande gjorde under hösten en enkät-
undersökning bland de 100 bolag som har störst börs-
värde på Stockholmsbörsen för att försäkra sig om att 
företagen har lämpliga ramverk för att styra och följa 
upp hållbarhetsfrågor. 

Framgång i nordiskt samarbete 
Folksam har sedan 2008 samarbetat med norska KLP 
och finska Ilmarinen i Nordic Engagement Coopera-
tion (NEC), med syftet att koordinera bolagsstyrnings-
aktiviteter avseende miljö, mänskliga rättigheter och 
anti-korruption. Under 2009 nådde NEC en viktig 
framgång i dialogen med Wesfarmers. Folksam avytt-
rade 2008 sitt innehav i Wesfarmers på grund av dess 
dotterbolags import av fosfater från Västsahara, men 
om importen stoppas kommer Folksam att kunna om-
värdera sitt beslut. 

Folksam byter till vindkraft
Sedan 2009 förses alla Folksamägda fastigheter med 
ursprungsmärkt vindkraftsel för att minimera före-
tagets miljöpåverkan så långt det är möjligt med da-
gens energiteknik. Gyllenforsens fastigheter använder 
sedan 2009 Bra Miljöval-el. Folksam försöker hela 
tiden utveckla sitt fastighetsägande med målet att 
påverka miljön så lite som möjligt. Ett sätt att uppnå 
detta är att till exempel se över uppvärmningen samt 
energieffektivisera fastigheterna.

Samordnad medarbetarundersökning  
Under 2009 omarbetades Folksams medarbetarunder-
sökning så att sex separata mätningar samordnades till 
en gemensam mätning. Syftet med samordningen var 
inte bara kostnadsbesparing, utan även att uppnå en 
gemensam kraftsamling i arbetet för ökad kundnytta. 
Svarsfrekvensen blev hela 92 procent och totalresultatet 
blev mycket positivt på flera områden, bland annat 
kundfokus, engagemang, jämställdhet, ledarskap samt 
mål- och resultatstyrning.

Tillverkarna av värmepumpar struntar i kvaliteten 
Folksam har sedan 1999 fört statistik över värmepump-
skador. Mellan 2001 och 2008 ökade andelen skade-
anmälda nya värmepumpar (mindre än fem år gamla) 
från 50 till 77 procent. Bara under den senaste mätpe-
rioden, 2007-2008, har andelen ökat med fyra procent-
enheter. En anledning är att tillverkarna prioriterar 
billiga komponenter framför kvalitet, till priset av stora 
kostnader för både försäkringsbolag och villaägare.

Mikroförsäkringar i Kenya
Folksam har under året fortsatt och intensifierat sitt en-
gagemang med mikroförsäkringar i Kenya. Målet är att 
genom tillgång till mikroförsäkring bidra till minskad 
sårbarhet och förbättrad hälsa för kenyanerna. Mer än 
95 procent av den kenyanska befolkningen saknar i dag 
all form av försäkring. Detta vill Folksam förändra, så 
att alla kenyaner ska kunna ha säkerheten och trygghe-
ten med en försäkring.

Kundombudsmannen har uppmärksammats  
internationellt
Under året har flera av Folksams internationella sam-
arbetspartner visat intresse för att starta liknande 
oberoende omprövningsinstanser som Kundombuds-
mannen för att ge sina kunder trygghet och insyn i 
verksamheten.

Minskade sjuktal
Under 2009 genomförde Folksam ett intensivt rehabi-
literingsprojekt som omfattade samtliga medarbetare 
som varit sjukskrivna längre än fyra veckor och syftade 
till att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga och 
underlätta deras återgång till arbete. Resultatet blev att 
större delen av deltagarnas sjukskrivningar avslutades, 
att det stora flertalet återgick till sitt ordinarie arbete 
och att de totala sjuktalen sjönk under året.

Folksam mitt i Vår Ruset 
Under 2009 deltog hela 144 000 kvinnor i 17 svenska 
städer i löparfesten Vår Ruset. Folksam var på plats vid 
de två lopp som ägde rum i Stockholm. Deltagarna togs 
emot i ett tält där de fick information om att Folksam 

är Sveriges första klimatneutrala företag och fick bidra 
till en bättre miljö genom att cykla på en träningscy-
kel. Som tack planterades träd i samarbete med U&W 
[you&we]. 4 629 tävlande kvinnor deltog, vilket bidrog 
till att 4 629 träd planterades. 

Ny rekryteringsstrategi och process för  
systematisk chefsförsörjning
För att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt tog 
Folksam under året fram en ny rekryteringsstrategi. 
Som en följd av den nya strategin påbörjades ett arbete 
med att utveckla kommunikationen om Folksams 
arbetsgivarerbjudande. Dessutom inleddes ett arbete 
med att ta fram en systematisk chefsförsörjningsprocess 
som identifierar, utvärderar och utvecklar chefer till rätt 
uppdrag.

Nytt samverkansavtal
Medarbetarnas samlade kompetens är en viktig tillgång 
för Folksam. I syfte att ge alla medarbetare möjlighet att 
vara med och påverka beslutsfattandet arbetade Folk-
sam under året fram ett nytt samverkansavtal. Avtalet 
är en vidareutveckling av medbestämmandelagen och 
innebär att medarbetarna aktivt deltar i arbetet med 
att ta fram beslutsunderlag, analysera och dra slutsatser.

Klagomål är en gåva från kunderna
Kundombudsmannen har under året arbetat med atti-
tydfrågor kring klagomål. Kunder som klagar ger viktig 
information, något som är extra angeläget för Folksam 
som ett ömsesidigt bolag. Organisationen måste kunna 
ta emot den information som framkommer i klago-
målen för att kunna utveckla verksamheten i takt med 
kundernas förväntningar. 

Hur säker är bilen?
Under året presenterades för tolfte gången rapporten 
Hur säker är bilen? som är baserad på studier av verkliga 
bilkrockar och visar bilars krocksäkerhetsnivå. Resul-
taten visar att det spelar stor roll vilken bil man väljer, 
eftersom de minst säkra bilarna har flera gånger högre 
dödsrisk än de säkraste. Allra säkrast var Toyota Avensis 
årsmodell 03-08, som toppade listan för andra året i rad. 

Vägars utformning minskar trafikdöden
Folksam och Karolinska Institutet genomförde under 
året en genomgång av drygt 200 dödsolyckor i bil på 
svenska vägar . Undersökningen visade att vägutform-
ningen är avgörande för dödsfallen i trafiken. Vidare 
framgick att insatser för att höja säkerhetsnivån på 
vägarna och att förhindra rattonykterhet skulle kunna 
minska dödsolyckorna med 65 procent, vilket innebär 
140 liv per år. 

Whiplashskydd sämre för kvinnor
Whiplashskydd i nya bilar halverar risken för en whip-
lashskada med invalidiserande utgång, men skyddsef-
fekten är cirka 30 procent lägre för kvinnor än för män. 
Detta framgick av en studie som Folksam genomförde 
under 2009. Resultatet visar på en klar brist i de system 
som hittills utvecklats, särskilt med tanke på att kvinnor 
löper dubbelt så stor risk som män att drabbas av bestå-
ende whiplashskador. 

Omval för Avtalspension SAF-LO 
Vid årsskiftet 2008/2009 blev upphandlingen av nya 
pensionsförvaltare för Avtalspension SAF-LO klar. 
Folksam Liv blev ett av sex valbara bolag för traditio-
nell försäkring och Folksam-LO Pension blev ett av 
fem för fondförsäkring. Av de cirka 220 000 privatan-
ställda arbetare som valde fondförsäkring valde hela 
80 procent Folksam-LO Pension som förvaltare av sin 
avtalspension. 

Fredrika-Bremer-Förbundets BRA-pris
Fredrika-Bremer-Förbundets BRA-pris gick 2009 till 
Folksam för att man i en annonskampanj på ett roligt 
och informativt sätt visat på de olika förutsättningarna 
för kvinnor och män, att män fortfarande tjänar mer 
och att fler män än kvinnor innehar styrelse- och vd-
poster. 

Folksams färgtest – resultat efter ett år 
Folksam presenterade i maj ett delresultat av det färgtest 
som påbörjades 2008 och som kommer att vara klart 
2010. Redan efter ett år stod det klart att nio av de 46 
testade färgerna inte kommer att godkännas. För att 
hjälpa konsumenterna att undvika färger som inte fun-
gerar utfärdade Folksam en köpvarning för de nio un-
derkända färgerna. De återstående 37 färgernas resultat 
slutredovisas 2010.

Kundombudsmannen har bidragit till  
trygghet för missnöjda pensionärer
De pensionärer som visat missnöje med ändringarna 
av Folksams grupplivförsäkring har kunnat vända 
sig till Kundombudsmannen för konsultationer och 
omprövningar.

Ny småbil säkrare än äldre stor bil
I syfte att belysa säkerhetsutvecklingen de senaste 15 
åren genomförde Folksam under 2009 ett krocktest där 
en liten ny bil jämfördes med en stor äldre bilmodell. 
Testet visade att uppfattningen att stora bilar alltid är 
säkrare än små bilar vid en krock är felaktig. Resultatet 
illustrerar den enorma säkerhetsutveckling som små-
bilar har genomgått, vilket även Folksams resultat från 
verkliga olyckor visar. 
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