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Kollektivavtal, svenska modellen och fördelarna 

med kollektivavtalad försäkring



Det historiska avtalet

• 1938 undertecknas det första ramavtalet 

(Saltsjöbadsavtalet) mellan arbetsmarknadens parter

• Avtalet är grunden till den svenska modellen

• Reglerar bland annat förhandlingsordning, 

uppsägning av arbetstagare och ekonomiska 

stridsåtgärder

• 25 år senare kommer 

första försäkringarna till (1963)



Klubbslaget som hjälpte änkorna

• Första kollektivavtalade försäkringen 

träder i kraft januari 1963

• Arbetsmarknadens parter beslutar om

en livförsäkring för de utsatta änkorna

• Arbetsmarknadens Försäkrings-

aktiebolag (AFA) bildas



Vår verksamhet



Vad är ett kollektivavtal?

• Skriftligt avtal mellan 

arbetstagar- och arbetsgivar-

organisation eller enskilda 

arbetsgivare

• Reglerar löner och övriga 

anställningsvillkor för 

arbetstagare

• Avtal anpassade för bransch, 

företag eller arbetsplats

Individuella 

försäkringar

Grupp-

försäkringar

Lagstadgade 

försäkringar

Kollektivavtalade 
försäkringar



Fördelar med kollektivavtalad försäkring

• Stora jämbördiga parter ger legitimitet

• Stora kollektiv ger god riskspridning och 

låga administrativa kostnader

• En omfattande skadedatabas ger möjlighet 

till förebyggande arbete som sänker 

skadekostnader på sikt

• Ingen hälsoprövning



Vi hjälper människor 

till en tryggare vardag

• Man är försäkrad genom sin 

anställning

• Arbetsgivaren betalar premien

• Alla som har rätt till ersättning 

ska få det

• Vi ska göra det enkelt

• Aktiv och uppsökande 

skadereglering



Vi arbetar för ett friskt och tryggt arbetsliv

• Förebyggande insatser för 350 

miljoner per år

• Genom exempelvis statistik, forskning, 

IA-systemet, stöd för rehabilitering och 

arbetsmiljöutbildning

• Bidrar till kunskap och praktisk nytta 

för Sveriges arbetsplatser

• Minska ohälsa och arbetsskador och 

främja friskfaktorer



Om Afa Försäkring



Milstolpar i Afa Försäkrings historia

Arbetsmarknadens 

parter sluter avtal om en 

tjänstegrupplivförsäkring 

(TGL) för privatanställda 

arbetare (träder i kraft 

1963). Arbetsmarknadens 

Försäkringsaktiebolag 

AFA bildas.

1962

Avtalsgruppsjuk-

försäkringen 

(AGS) börjar att 

gälla.

1972

En ny försäkring –

Trygghetsförsäkring 

vid arbetsskada 

(TFA) bildas. 

Föregångaren var 

Trygghetsförsäkring 

vid yrkesskada 

(TFY) från 1974.

1977

Parterna beslutar att 

sammanföra 

administrationen av AGS, 

TFA, AGB och TGL. 

Tre bolag bildar nu AMF 

Försäkring. Premie-

befrielseförsäkringen för 

Kooperationens 

Avtalspension (KAP) 

börjar att gälla.

1997

De tre bolagen 

byter namn. 

Samlingsnamnet 

för bolagen blir 

AFA.

2001

Namnförstärkning av 

varumärket AFA. 

Den gemensamma 

organisationen får 

namnet AFA 

Försäkring.

2006

Kundwebben 

lanseras. Ett 

webbaserat verktyg 

som förenklar 

hanteringen av sjuk-, 

arbetsskade- och 

föräldraförsäkringen.

2011

AGB-fonden från 

1965 förändras 

och blir en 

försäkring som 

gäller vid 

uppsägning.

1967

Avtalsgruppsjuk-

försäkringen (AGS-

KL) börjar att gälla.

1974

Premiebefrielse-

försäkringen för 

Avtalspension SAF-

LO börjar att gälla.

1996

Avgiftsbefrielse-

försäkringen börjar 

att gälla.

1998

Föräldrapenning-

tillägget börjar att 

gälla.

2014

Afa Försäkring omvandlas till 

tjänstepensionsbolag.2022



Vårt uppdrag: 

Skapa trygghet

• Arbetsmarknadens parter 

bestämmer villkoren

• Vi administrerar kollektiv-

avtalade försäkringar

• Försäkringarna ersätter vid 
– sjukdom 

– arbetsskada 

– arbetsbrist

– dödsfall 

– föräldraledighet

• Vi förebygger ohälsa 

genom stöd till forskning 

och utveckling



Verksamheten i siffror 2021

• 4,9 miljoner försäkrade

• 1,3 miljarder i premieintäkter

• 43 miljarder i återbetalda premier 

för åren 2004-2008

• 8,6 miljarder i utbetalda ersättningar 

• 412 097 pågående 

försäkringsärenden 

• 324 862 nya försäkringsärenden  

• Drygt 15 miljoner försäkrings-

ärenden sedan början

av 70-talet

• Cirka 215 miljarder i förvaltat kapital

• 150 miljoner i 

forskningsanslag per år

• Cirka 650 anställda



Organisation

Förebygga
Försäkringshantering 

& IT
Kapitalförvaltning

Partsrelationer och 

försäkringsvillkor

Kontrollfunktioner

Aktuarie

HR

Ekonomi

Kommunikation

Juridik

• Internrevision

• Risk

• Regelefterlevnad

• Dataskydd

VD



Ägar- och bolagsstruktur fr.o.m. 2022-01-01

Afa Trygg 
tjänstepensions-

aktiebolag

Afa Sjuk 
tjänstepensions-

aktiebolag

Afa Liv 
tjänstepensions-

aktiebolag

9,1% 50% 50%

90,9% 100%



Samarbetspartners

Ansvarar för avtalsteckning, fakturering 

och inkassering av premier.

Förebyggande arbete för arbetare och 

tjänstemän som omfattas av kollektiv-

avtalet mellan Svenskt Näringsliv, LO 

och PTK.

Samverkan för att förebygga risker och 

främja ett hållbart arbetsliv inom 

kommuner, regioner, Svenska kyrkan och 

Sobona.



En aktivt uppsökande verksamhet

• Alla som har rätt till ersättning ska få det

• Genom sociala medier söker vi upp kunder som kan ha

rätt till ersättning

• Genom information hittar vi kunder som kan ha rätt till 

ersättning 

• Årets innovation i Insurance Awards för uppsökande 

kundtjänst, 2011



Finansiella resultat 

och kapitalförvaltning



Finansiella resultat
2021

• 1,3 miljarder i 

inbetalda premier

• 8,6 miljarder i utbetalda 

försäkringsersättningar

• 33,1 miljarder i 

kapitalavkastning 

• 215 miljarder i 

kapitalförvaltning



Trygga placeringar ger 

god tillväxt

Inbetalda premier tillsammans 

med långsiktig kapitalplacering 

tryggar:

• Utbetalning av försäkrings-

ersättningar under många år

• Garanterad långsiktig 

värdesäkring av försäkrings-

ersättningarna

• Bibehållen låg premienivå



Kapitalförvaltningens 

huvuduppdrag

• Föreslå optimal strategisk 

portfölj

• Effektivt implementera 

portföljen 

• Skapa en avkastning som 

är högre än den strategiska 

portföljens avkastning

• Säkerställa ett högt förtroende 

från uppdragsgivare och 

kapitalmarknad



Kapitalförvaltningen 

i sammandrag
2021

• Förvaltar cirka 215 miljarder 

kronor 

• 90% egen förvaltning

• Fem olika tillgångsslag



Försäkringarna



Förmåner inom olika avtalsområden



Försäkringar i arbetslivet

Försäkring vid arbetsbrist 

(AGB)
Försäkring vid dödsfall 

(TGL)

Sjuk Arbetsskadad

Dödsfall

Föräldraledig/gravid

Uppsagd

Föräldrapenningtillägg

(FPT)

Premiebefrielseförsäkring

Sjukförsäkring

(AGS och AGS-KL)

Avgiftsbefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring

Särskild AGS-KL-förmån

Arbetsskadeförsäkring  

(TFA, TFA-KL och PSA)

Avgiftsbefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring



Sjukförsäkring 
Avtalsgruppsjukförsäkringarna AGS/AGS-KL och 

Särskild AGS-KL-förmån

• Ersättning vid arbetsoförmåga på 

grund av sjukdom och olycksfall

• Kompletterar sjukpenning och 

sjukersättning/aktivitetsersättning 

från Försäkringskassan

• AGS gäller för privat- och kooperativt 

anställda arbetare

• AGS-KL gäller för anställda inom 

kommun, region, Svenska Kyrkan 

och vissa kommunala bolag

• Den försäkrade kan anmäla via vår 

e-tjänst



Arbetsskadeförsäkring 
TFA, TFA-KL och PSA

• Gäller vid olycksfall eller sjukdom 

som orsakats av jobbet

• Kompletterar Försäkringskassans                   

arbetsskadeförsäkring upp till 

skadeståndsrättslig ersättningsnivå

• TFA gäller för privat- och kooperativt 

anställda 

• TFA-KL gäller för anställda inom 

kommun, region, Svenska kyrkan och 

vissa kommunala bolag

• PSA gäller för anställda inom staten

• Egen anmälan via vår e-tjänst 



Föräldrapenningtillägg

• Försäkringen gäller för den som fått 

föräldrapenning och är:

– privat anställd arbetare

– kooperativt anställd arbetare

• Lämnar kompletterande ersättning 

när man får föräldrapenning från 

Försäkringskassan. Som längst tills 

barnet fyller 18 månader eller 18 

månader efter adoptionstillfället.

• Betalas upp till 180 dagar

• Egen anmälan via vår e-tjänst eller 

telefon



Premiebefrielseförsäkring

• Övertar arbetsgivarens inbetalning 

av premier till tjänstepension vid 

– Sjukpenning

– Rehabiliteringspenning

– Sjukersättning/aktivitetsersättning

– Arbetsskadelivränta

• Gäller för privat- och kooperativt 

anställda arbetare

• Automatiskt vid anmälan till sjuk-

eller arbetsskadeförsäkringen



Premiebefrielseförsäkring 

vid föräldraledighet

• Övertar arbetsgivarens inbetalning 

av tjänstepension vid föräldrapenning

• Gäller i samband med barns födelse 

eller adoption

• Premien betalas upp till 390 dagar

• Den försäkrade kan anmäla via vår e-

tjänst 



Premiebefrielseförsäkring 

vid graviditetspenning

• Övertar arbetsgivarens inbetalning 

av tjänstepension vid graviditets-

penning

• Gäller när Försäkringskassan 

betalar graviditetspenning

• Den försäkrade kan anmäla via vår 

e-tjänst 



Avgiftsbefrielseförsäkring 

• Övertar arbetsgivarens inbetalning av 

premier till tjänstepension under tid 

med sjuk- eller aktivitetsersättning 

samt vid arbetsskadelivränta

• Avgiftsbefrielseförsäkring gäller 

för anställda inom kommun, region, 

Svenska Kyrkan och vissa kommunala 

bolag

• Anmälan sker samtidigt som anmälan 

till sjukförsäkringen AGS-KL eller 

arbetsskadeförsäkringen TFA-KL



Försäkring vid arbetsbrist
AGB

• Engångsbelopp vid uppsägning 

på grund av arbetsbrist

• AGB gäller för privatanställda 

arbetare

• Den försäkrade kan anmäla via 

blankett på webben



Försäkring vid dödsfall
TGL

• Ersättning till efterlevande vid dödsfall

• Grundbelopp, barnbelopp och 

begravningshjälp

• TGL gäller för privatanställda arbetare

• Anmälan görs av anhörig eller ombud 

via blankett på webben



Nöjda kunder är viktigt

Om man inte är nöjd med 

handläggningen

• Handläggare

• Handläggarens chef

• Klagomålsansvarig

Om man vill överklaga beslutet

• Omprövning eller Allmän 

domstol

• Skiljenämnden för 

arbetsmarknadsförsäkringar 

eller Allmän domstol



E-tjänst gör det enklare



Så anmäler man via vår e-tjänst 

1) Gå in på 

www.afaforsakring.se 

och klicka på 

”Anmäl ärende”

2) Välj typ av ärende

3) När vi har fått webbanmälan 

kontaktar vi arbetsgivaren 

som kompletterar med 

anställningsuppgifter

4) Vi börjar utreda ärendet. 

Besked ges så snart 

som möjligt. 

5) Den som har e-legitimation 

kan följa ärendet på 

”mina sidor”



E-tjänst sparar tid och 

resurser

• E-tjänst för hantering av 

försäkringsärenden

• Digital administration istället 

för blanketter

• Gäller för närvarande 

– Sjukförsäkring 

– Arbetsskadeförsäkring

– Försäkring vid 

graviditet/föräldraledighet



Fördelar med vår e-tjänst

För försäkrade

• Enklare anmälan

• Snabbare hantering

• Följa sitt ärende

• Kortare anmälningstid

För arbetsgivare

• Enklare, snabbare och säkrare 

• Tid och resurser utnyttjas bättre

• Tjänsten är kostnadsfri

• Vi står för support

• Kommunikationsmaterial

• Statistik

Bli digital!

Släng pappers-

blanketten



4,9 miljoner kunder



Nio av tio är försäkrade

Privata företag  3 200 000

Kommuner och regioner 1 400 000

Statlig verksamhet 300 000

= 4,9 miljoner försäkrade!



Vi har nöjda kunder

• Regelbundna undersökningar

• Nöjd Kund Index (NKI) försäkrade, arbetsgivare, uppdragsgivare

• Bättre än genomsnittet för försäkringsbranschen

• En framgångsfaktor är god kontakt med handläggare

• NKI 2021 = 75



Förebyggande arbete





Unik skadedatabas

• Drygt 15 miljoner försäkringsärenden i skadedatabasen

• Statistikrapporter om arbetsskador 

och sjukfrånvaro

• Beslutsunderlag till 

forskningsprojekt 

och förebyggande 

insatser



Forskning och utveckling

• Vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet

• 150 miljoner kronor per år för forskning inom arbetsmiljö och hälsa

• En utgångspunkt är skadestatistiken

• FoU-projekten förväntas förbättra arbetsmiljö och främja hälsa



Systemstödet IA 

• Webbaserat 

rapporteringssystem 

• Stödjer det systematiska 

arbetsmiljöarbetet

• För rapportering och 

uppföljning av händelser 

och risker på arbetsplatser

• 1,2 miljoner arbetar på 

företag som använder IA



Rehabiliteringsstöd

• Ekonomiskt stöd till 

arbetsgivare

• Förebyggande insatser 

och stöd för återgång i 

arbete

• Omfattar anställda som 

har vår sjukförsäkring

• Arbetslivsinriktad 

rehabilitering



Stöd för 

arbetsmiljöutbildning

• Ekonomiskt stöd till 

arbetsgivare

• Utveckla och stimulera 

det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet på 

arbetsplatsen

• Främjar gemensamma 

utbildningsinsatser för 

chefer, arbetsmiljö- eller 

skyddsombud



Fler förebyggande 

insatser

• Arbetsmiljökonferensen 

Gilla jobbet 

• Stöttar Säkerhetsparken

– fysisk träningsanläggning 

för byggbranschen att 

praktisera säkerhet 

• Samverkan med Svenska 

Judoförbundet – för att 

förebygga och minska 

arbetsskador som följd 

av fallolyckor



Hållbarhet



En långsiktig och hållbar verksamhet

Social



Ekonomisk hållbarhet

• Kostnadseffektiv verksamhet

• Trygg och stabil kapital-

förvaltning 

• Cirka 215 miljarder kr förvaltas

• Etiska och miljömässiga krav

• Långsiktigt perspektiv med 

god värdetillväxt

• Maximerad avkastning till låg 

kostnad

• Inget vinstsyfte



Social hållbarhet

• En tryggare verksamhet för 

många människor

• Ingen ska missa ersättning

• 8,6 miljarder i försäkrings-

ersättning

• Nöjda kunder

• Enkelhet för kunderna

• En av Sveriges största 

forskningsfinansiärer inom 

arbetsmiljöområdet 

– 150 miljoner kronor per år



Miljömässig hållbarhet

• Klimatsmarta energival

• El märkt med ”Bra Miljöval”

• Elektronisk fakturahantering

• Digitaliserad anmälan

• Miljömässigt bästa alternativet 

vid resor och transporter



Sponsorskap



Vi tryggar ungas väg ut i yrkeslivet

Afa Försäkring är Yrkeslandslagets 

arbetsmiljösponsor. Stödet omfattar 

1,5 miljoner kronor per år.

Yrkeslandslaget är ett samarbete 

mellan LO, Svenskt Näringsliv och 

staten. Genom samarbeten med 

företag, yrkesnämnder, 

branschorganisationer och skolor 

har samarbetet i uppdrag att höja 

statusen, intresset och kvaliteten på 

yrken och yrkesutbildning. 


