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Sammanfattning 
Kapitalförvaltningens uppdrag på Afa Försäkring är att förvalta kapitalet så att vi 
tryggar framtida försäkringsersättningar, samtidigt som vi bidrar till en långsiktigt 
låg och stabil nivå på våra försäkringspremier. Kapitalet investeras i räntebärande 
värdepapper, noterade aktier, fastigheter och alternativa investeringar. Vi fokuserar 
alltid på vad som är långsiktigt hållbart för såväl Afa Försäkring som för de företag 
som blir föremål för våra investeringar. Vi anser att företag som på ett proaktivt sätt 
beaktar hållbarhetsfaktorer i sin verksamhet har bäst förutsättningar för en långsikt-
igt god värdetillväxt.  
Detta dokument beskriver hur Afa Försäkring beaktar huvudsakliga negativa håll-
barhetskonsekvenser i vår investeringsverksamhet i enlighet med bestämmelserna i 
Artikel 4 i Förordningen 2019/2088/EU om hållbarhetsrelaterade upplysningar som 
ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”Disclosureförordningen”). 

 

Beskrivning av huvudsakliga negativa konsekvenser och 
indikatorer för hållbarhetsfaktorer 
Afa Försäkring investerar i många olika tillgångsslag, branscher, länder och företag 
som alla har mer eller mindre påverkan på hållbarhetsfaktorer. Risken för negativa 
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer varierar från fall till fall beroende på sektor, geo-
grafisk kontext och affärsmodell. Negativa konsekvenser innebär enligt Disclosure-
förordningen exempelvis kränkningar av arbetsrättsliga normer eller mänskliga rättig-
heter, miljöförstöring eller korruption.  
Våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och vår ägarpolicy som beskrivs mer 
detaljerat nedan ligger till grund för hur Afa Försäkring hanterar indirekta negativa 
konsekvenser som kan uppstå genom våra investeringar. Till exempel investerar vi en 
relativt stor andel i svenska aktier och även våra fastigheter finns på den svenska mark-
naden, där vår bedömning är att företag generellt sett har en större medvetenhet kring, 
och hanterar negativa hållbarhetskonsekvenser i större utsträckning. Dessutom har vi på 
den svenska marknaden större möjlighet att genom dialog med företagen adressera 
eventuella negativa konsekvenser. Ett annat exempel är att vi för europeiska och nord-
amerikanska aktier använder ett ESG-index för att säkerställa att vi i så stor utsträck-
ning som möjligt undviker negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.  
 
 

  



 

 
 
Afa Försäkring följer upp ett antal indikatorer för hållbar utveckling, bland annat 
indikatorer för kränkningar av normer kopplat till miljö, mänskliga rättigheter, arbets-
rätt, och korruption, men även exponering mot tobak, pornografi, spel, rekreations-
cannabis, kontroversiell utvinning av fossila bränslen, och kontroversiella vapen för att 
säkerställa att våra investeringar inte leder till väsentliga negativa miljömässiga eller 
sociala konsekvenser. I enlighet med Disclosureförordningen kommer en fullständig 
redovisning av huvudsakliga negativa konsekvenser i linje med de indikatorer som 
fastställts genom Disclosureförordningens RTS (regulatory technical standard) tillhand-
ahållas den 30 juni 2023 för perioden 1 januari 2022 till 31 december 2022. Indikator-
erna täcker både sociala och miljömässiga aspekter, bland annat utsläpp av växthus-
gaser, exponering mot fossila bränslen, energieffektivitet, biologisk mångfald, vatten, 
avfall, arbetsrättsliga frågor, mänskliga rättigheter och anti-korruption.  
 
 
Beskrivning av rutiner för identifiering och prioritering av 
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 
Afa Försäkrings styrelse är ytterst ansvarig för arbetet med hållbarhet som styrs av de 
av styrelsen antagna riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar och ägarpolicy. Dessa 
dokument är utgångspunkten för hur huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar-
hetsfaktorer ska identifieras och prioriteras. Riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar 
och ägarpolicyn uppdateras årligen och antas av styrelsen. Gällande versioner av doku-
menten antogs den 9 december 2021 och finns tillgängliga på www.afaforsakring.se. 
I linje med ovan nämnda styrdokument utvärderas företagens väsentliga hållbarhets-
risker och möjligheter, men även betydande negativa konsekvenser för hållbarhets-
faktorer inför varje investeringsbeslut. Bedömningarna av företagens hantering av 
huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling grundar sig på interna 
bedömningar av företagens hanterande av hållbarhetsfaktorer, information från företag-
en själva, samt externa leverantörers analyser av huruvida företaget agerar i linje med 
våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.   
Afa Försäkring har valt att inte investera i vissa branscher och i vissa företag som vi 
anser inte ligger i linje med vår värdegrund, som medför alltför stora hållbarhetsrisker, 
eller bidrar till betydande negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Följande prin-
ciper omfattar alla våra investeringar: 

• Vi investerar inte i företag som bryter mot internationella konventioner utifrån 
FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom om-
rådena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, FN:s vägledande 
principer om företagande och mänskliga rättigheter samt ILO:s åtta kärnkonv-
entioner gällande minimistandard för arbetsvillkor.  

• Vi investerar inte i företag som tillverkar kemiska vapen, biologiska vapen, 
truppminor, klustervapen eller kärnvapen1. 

• Vi investerar inte i företag där mer än 10% av omsättningen kommer från 
förbränningskol, oljesand, hydraulisk spräckning eller där omsättningen 
kommer från arktisk oljeborrning. 

  

 
1 Gäller tillverkning i stater utanför Icke-spridningsavtalet. 



 

 
 

• Vi investerar inte i företag där omsättningen kommer från tobak, pornografi, 
rekreationscannabis eller spel om pengar. 

 
Efterlevnaden av dessa principer följs upp löpande och två gånger om året screenas alla 
aktie- och ränteinnehav av en extern tjänsteleverantör för att säkerställa att våra riktlinj-
er och exkluderingskriterier efterlevs. Om företag som bryter mot våra riktlinjer identif-
ieras genom screeningen, presenteras de för finansutskottet som fattar beslut om avyttr-
ing alternativt fortsatt ägande. 
 
Sammanfattning av policy för aktieägarengagemang  
Afa Försäkring anser att företag som beaktar ägarstyrning, etik, miljömässighet och 
socialt ansvarstagande i sin verksamhet har bättre förutsättningar för god värdetillväxt. 
Det ligger därför i Afa Försäkrings intresse att de företag Afa Försäkring är ägare i, 
hanterar relevanta miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer och risker på ett adekvat 
sätt. Afa Försäkring ska följa de bolag där Afa Försäkring är aktieägare och vid behov 
föra dialog med företrädare för bolagen. 
Afa Försäkring ska huvudsakligen använda årsstämman för att utöva sitt ägarinflytande 
och om möjligt vara representerade på bolagsstämmor i alla bolag där Afa Försäkring är 
en av de större ägarna, men kan av praktiska skäl avstå från att delta i bolagsstämmor i 
bolag där Afa Försäkring endast har en mindre ägarandel.  
Samverkan med andra ägare ska utnyttjas om det bedöms öka möjligheterna att uppnå 
önskade resultat. 
Regelsamlingen Svensk kod för bolagsstyrning är vägledande för hur Afa Försäkring 
formellt ska agera i egenskap av ägare. 
I den av styrelsen fastställda ägarpolicy framgår Afa Försäkrings principer för 
aktieägarengagemang. 
 
 
Internationella standarder  
Afa Försäkrings riktlinjer för ansvarsfulla investeringar fastställer att kapitalförvaltning-
en ska bidra till hållbart värdeskapande, sett utifrån finansiella samt miljömässiga, 
sociala och bolagsstyrningsrelaterade faktorer, samt att Afa Försäkring har som mål att 
nå nettonollutsläpp av växthusgaser i investeringsportföljen senast år 2050 i linje med 
Parisavtalet och EU:s gröna giv. Afa Försäkring har även undertecknat och följer det 
FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). De sex principerna 
fokuserar bland annat på att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsanalyser och 
beslutsprocesser, samt att vara en aktiv ägare.  
I riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar stipuleras även att bolag som Afa Försäkring 
investerar i ska leva upp till de grundläggande principer som finns införlivade i FN:s 
Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö,  

  



 

 
 
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, FN:s vägledande principer om företagande 
och mänskliga rättigheter samt ILO:s åtta kärnkonventioner gällande minimistandard 
för arbetsvillkor ska följas vid investeringar.  
Afa Försäkring investerar inte i företag som tillverkar vapen som har förbjudits i ett 
antal internationella konventioner som ratificerats av Sverige, inklusive Konventionen 
om förbud mot kemiska vapen, Konventionen om förbud mot biologiska vapen och 
toxinvapen (BTWC), Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (trupp-
minor), Konventionen mot klustervapen och Fördraget om ickespridning av kärnvapen. 
Afa Försäkring investerar inte heller i rekreationscannabis, vars legalisering är förbjudet 
enligt 1961 Single Convention on Narcotic Drugs som ratificerats av Sverige. 
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