Hållbarhetsredovisning 2016

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar 4,5 miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner.
AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte. Vi förvaltar cirka 200 miljarder kronor för att
säkerställa framtida utbetalningar till våra försäkrade. En viktig del av vår verksamhet
är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön.
AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Detta är AFA Försäkrings sjunde hållbarhetsredovisning
som har upprättats i enlighet med Global Reporting
Initiatives (GRI) och den andra i enlighet med version
4.0, Core-nivå.
Redovisningen beskriver arbetet med våra viktigaste
hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsredovisningen omfattar
samtliga företag inom AFA Försäkring, exklusive den
50-procentiga ägarandelen i Grön Bostad. Företagen
inom AFA Försäkring bedriver endast försäkringsverksamhet i Sverige. Hållbarhetsredovisningen publiceras
årligen och är inte granskad av tredje part.

Vi uppskattar kommentarer på och frågor om vår hållbarhetsredovisning och vårt hållbarhetsarbete.
Kontaktperson är Patrik Melin, som nås på hallbarhet@afaforsakring.se
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Om oss
AFA Försäkring har som vision att skapa trygghet för många
människor och på så sätt bidra till ett hållbart arbetsliv. Våra
försäkringar är en självklar del av kollektivavtalen och det
svenska trygghetssystemet, där 4,5 miljoner människor
omfattas av minst en av våra försäkringar.
Under år 2016 fick vi in 365 000 nya försä
kringsärenden. Vi hanterade drygt 876 000
ärenden och betalade ut 9,9 miljarder
kronor i ersättning till de försäkrade. Vårt
kapital placeras ansvarsfullt för att ge en
avkastning som både tryggar framtida
ersättningar och ger låga och långsiktigt
stabila premier för våra försäkringstagare.
I år har vi förvaltat cirka 197 miljarder
kronor.
På uppdrag av våra ägare och uppdrags
givare bedriver vi också ett viktigt förebyg
gande arbete för att förbättra arbetsmiljön
på arbetsplatserna. Vi vill att så få som
möjligt ska behöva drabbas av sjukfrån
varo och arbetsskador. I vår unika skade
databas har vi fakta som rör sjukfrånvaro
och arbetsskador från mer än 13 miljoner
händelser. Skadedatabasen används som
beslutsunderlag för vårt förebyggande
arbete, bidrag till forskning och utveckling
och informationsinsatser. Vi är Sveriges
största privata finansiär av forskning inom

arbetsmiljöområdet. Varje år avsätter vi
150 miljoner kronor till forskning och
utveckling inom arbetsmiljö och hälsa.
Vårt webbaserade informationssystem
(IA-systemet) är ett annat exempel på vårt
förebyggande arbete. IA-systemet gör det
möjligt för företag i samma bransch att
dela information om arbetsmiljöhändelser,
utredningar och åtgärder, och därmed lära
av både egna och andras erfarenheter.
Under 2016 användes IA-systemet av cirka
800 arbetsgivare i 24 branscher och om
fattade totalt runt 582 000 anställda inom
såväl privat som offentlig verksamhet.
Vi vill att våra kunder ska vara nöjda och
att de ska tycka att vi är enkla att ha att
göra med. Därför arbetar vi hela tiden för
att underlätta för kunderna att göra sina
anmälningar och att kommunicera med
oss på ett så enkelt sätt som möjligt. Vi
arbetar även aktivt med att se till att alla
som har rätt till ersättning ska få det.
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Året i korthet

Stöd till
arbetsmiljöutbildning startar

SEMINARIUM:

Privata arbetsgivare får möjlighet
att söka ekonomiskt stöd för att
utbilda chefer, skyddsombud och
arbetsmiljöombud
i arbetsmiljöfrågor.
Läs mer
Intresset är stort.

En arbetsmiljöstrategi
för det moderna
arbetslivet
AFA Försäkring och Arbetsmarknadsdepartementet håller seminarium om
regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

på sid 43.

JAN

FEB

RAPPORT:

Allvarliga arbetsskador
och sjukfrånvaro
bland unga
olyckor och
Allvarliga arbetsånvaro bland unga
långvarig sjukfr
Februari 2016

FÖRSÄKRING

Presentation av årets
första statistikrapport
från AFA Försäkrings
analysavdelning.

MAR

NKI 74

Årets kundnöjdhets
undersökning är klar
Sammanställning av
resultatet från vår
årliga undersökning
av kundnöjdhet, NKI.

APR

MAJ

Den årliga
arbetsskaderapporten
presenteras

Lansering av en ny
funktion, med vilken
arbetsgivare kan
anmäla sjukfall.

AFA Försäkrings årliga
arbetsskaderapport visar att
den långvariga sjukfrånvaron
fortsätter att öka, men att den
tidigare ökningen av arbetsskador stannat av.
Allvarliga arbets
långvarig sjukfr skador och
ånvaro – 2016

Arbetsskaderapport_2

016.indd 1

2016-06-07 13:41:13
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JUN

Läs mer
på sid 39.

Möjlighet för arbetsgivare att anmäla vid
sjukdom
Läs mer
på sid 19.

Läs mer på
sid 22–23.

2016
Läs mer
på sid 43.

ALMEDALEN:

SLUTKONFERENS:

En hållbar start
på arbetslivet

Regenerativ
medicin

Under Almedalsveckan
håller AFA Försäkring tre
seminarier på temat unga i
arbetslivet.

Det femåriga FoU-programmet för behandling
av bland annat diabetes
och cancer avslutas.

JUL

AUG

SEP

Mätning av
aktieportföljens
koldioxidavtryck
Vi mäter aktieportföljens
koldioxidavtryck
för första gången.
Avtrycket är 9,9 ton
CO2e/mkr, vilket är
18 procent lägre än
för jämförbara bolag.

Läs mer
på sid 33.

18%

FOU-DAG:

Unga i arbetslivet

En dag med temat Unga i arbetslivet samlar
forskare, experter och beslutsfattare inom
hälso- och arbetsmiljöområdet.

OKT

NOV

DEC

FOU-PROGRAM:

Yrkes-EM

Hållbart arbetsliv

Sveriges yrkeslandslag
tar sex medaljer vid
Yrkes-EM i Göteborg.
AFA Försäkring är
landslagets arbetsmiljösponsor.

AFA Försäkring beviljar 30
miljoner kronor till åtta projekt
i det nya FoU-programmet
Hållbart arbetsliv.

Läs mer
på sid 43.

Läs mer på
sid 44–45.
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VD har ordet
En förutsättning för att vi över tid ska
kunna garantera våra kunder trygghet är
att vi förvaltar vårt kapital väl. En stabil
och god kapitalförvaltning har gjort att vi
under många år också har kunnat bidra
till forskning och andra förebyggande in
satser för en bättre arbetsmiljö och hälsa
på svenska arbetsplatser.

En idé
för framtiden
AFA Försäkring har en unik position
på den svenska arbetsmarknaden. Vi är
störst när det gäller försäkringar inom
arbetslivet och försäkrar 9 av 10 anställda
i Sverige. Varje dag betalar vi ut ungefär
40 miljoner kronor i ersättningar.
De kollektivavtalade försäkringarna har
gett arbetsgivare ökad trygghet och bidra
git till en tryggare vardag för arbetstagare
i mer än 50 år. Så länge har AFA Försäk
ring förvaltat idén om en försäkring på
lika villkor och bidragit till hållbarhet i
arbetslivet.

En hållbar verksamhet
Våra värdeord är omtanke, nytta och
enkelhet. Vi vill att det ska vara enkelt
att vara försäkrad hos oss och vi vill bidra
till att sprida kunskap om sjukdomar och
arbetsskador för att minska ohälsan på
landets arbetsplatser. Omtanke är en av
våra drivkrafter. Det märks både i att vi är
mån om att ha en god kundkontakt och i
hur vi värnar om varandra och den miljö
vi verkar i.
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VD HA R O R D E T

En långsiktig förvaltning
2016 var ett gott år finansiellt sett. Trots
fortsatt låga räntor och en turbulent
aktiemarknad uppgick avkastningen till
9,8 procent, vilket motsvarar 17,2 miljar
der kronor. Det täcker AFA Försäkrings
kostnader för försäkringsersättningar och
drift. Årets finansiella resultat gör också
att arbetsgivarna även 2017 betalar en låg
premie för arbetsskadeförsäkringen och
att sjukförsäkringen förblir kostnadsfri.
AFA Försäkrings mål som kapitalförvalta
re är att vi ska uppfattas som långsiktiga,
seriösa och ansvarsfulla av såväl mark
naden som våra ägare, kunder och andra
intressenter. Hållbarhet är en av para
metrarna i de investeringsanalyser vi gör
inför varje placeringsbeslut. Två gånger
per år låter vi göra en så kallad negativ
screening av våra aktier och räntebärande
placeringar för att försäkra oss om att
våra investeringar är etiskt försvarbara.
2016 mätte vi för första gången koldi
oxidavtrycket i vår aktieportfölj, för att
få en bild av vilka utsläpp bolagen och
branscherna i portföljen genererar. Enligt
mätningen var aktieportföljens koldiox
idavtryck relaterat till bolagens marknads
värde 9,9 ton CO2e/miljoner kronor. Det är
18 procent lägre än jämförbara bolag.

AFA Försäkring är också en stor fastig
hetsägare, med bostads- och kontorsfastig
heter främst i Stockholm, och både vi och
hyresgästerna har höga krav på hållbarhet
i förvaltningen. Det gäller inte minst håll
bara energilösningar, som solpaneler på
taken. På sidan 37 berättar vi om hur vi
renoverar en av våra fastigheter i Stock
holm, för uppvärmning med soldriven
bergvärme.

Ökad kunskap för minskad ohälsa
Vi ser en samhällelig nytta i att förebygga
sjukskrivningar och arbetsskador i arbets
livet. Varje år finansierar AFA Försäkring
forskning, utveckling och kunskapssprid
ning inom hälso- och arbetsmiljöområdet
med anslag på cirka 150 miljoner kronor.
2016 såg närmare 50 forskningsprojekt
dagens ljus med stöd från AFA Försäkring.
En stor utmaning för den svenska arbets
marknaden är att främja den fysiska och
den psykosociala arbetsmiljön på våra
arbetsplatser så att vi alla orkar arbeta ett
helt yrkesliv. På uppdrag av arbetsmark
nadens parter startade vi under året det
treåriga forskningsprogrammet Hållbart
arbetsliv. Projekten som beviljats medel i
programmet ska exempelvis undersöka det
digitala arbetslivets hälsoeffekter, samt
styrningens och ledningens betydelse för
hållbarhetsarbete.
Under det gångna året sjösatte vi också
den arbetsmiljöutbildning arbetsmarkna
dens parter fattade beslut om 2015. Drygt
20 000 chefer, skyddsombud och arbets
miljöombud i privat sektor har gått utbild
ningen som varit mycket uppskattad.

Utmaningar och möjligheter
I en allt mer digitaliserad värld uppstår
nya utmaningar. Bärbara datorer och
smarta telefoner gör gränserna otydligare
mellan arbetsliv och privatliv. Den nya
tekniken skapar naturligtvis också möj
ligheter. 2016 arbetade AFA Försäkring
vidare med långsiktiga utvecklingsarbeten
för att se över hur vi kan effektivisera in
hämtning och bearbetning av information
och hur vi kan utveckla de kanaler som
kunderna använder i sin kontakt med oss.
Under året har vi bland annat lanserat
lättläst svenska på vår webbplats och utö
kat och förbättrat vår kommunikation via
SMS. Vi har också lanserat möjligheten för
arbetsgivaren att göra digital sjukanmälan.
Allt för att alla ska få den ersättning de
har rätt till.
Våra kunder – både arbetsgivare och
arbetstagare – ger oss generellt höga betyg
i våra undersökningar. Det är vi glada och
stolta över. Samtidigt finns alltid saker
vi kan förbättra och utföra bättre. För
mig är det en förmån att få arbeta med
engagerade och kunniga medarbetare för
att våra kunder ska känna förtroende för
oss och för att svenskt arbetsliv ska bli
tryggare. Hållbarhet är något vi bara kan
uppnå tillsammans.
Stockholm,
april 2017

Anders Moberg,
Verkställande direktör

VD H A R OR D ET
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HÅLLBARHET FÖR
AFA FÖRSÄKRING
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Vår vision är att se och hjälpa människor till en tryggare vardag.
Det gör vi genom att tillhandahålla kollektivavtalade försäkringar på den svenska arbetsmarknaden. Det är vårt uppdrag från
arbetsmarknadens parter. Tillsammans bidrar vi till ett tryggare
arbetsliv. Det är vårt bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vår verksamhet påverkar många
människor och villkoren för försäkring
arna, vårt arbetssätt och förhållningssätt
har stor betydelse för försäkringstagare,
försäkrade och för samhället i stort.
AFA Försäkrings verksamhet ska bedrivas
långsiktigt och effektivt med god etik och
respekt för mänskliga rättigheter, våra
intressenter, vårt samhälle och vår miljö.
Vårt agerande ska ske i enlighet med lagar
och regler samt våra värderingar. Hållbar
het är integrerat i utvecklingen av våra
tjänster och vår verksamhet. Det är en
självklar del av vårt dagliga arbete.

Våra värdeord

Omtanke
Vi bryr oss om, lyssnar in och ger alla
våra kunder bra service.

Nytta
Vi fokuserar på det som är viktigt för
våra kunder och vår affär.

Enkelhet
Det ska vara lätt att förstå våra
försäkringar, komma i kontakt med
oss och ha med oss att göra.

H ÅLLBARH ET F ÖR AFA F ÖRS Ä K R I N G
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Allt hänger ihop
Alla delar av vår verksamhet hänger ihop.
Försäkringsverksamheten ställer krav på
en bra kapitalförvaltning för att säkerstäl
la ersättning till våra försäkrade och en
låg och långsiktigt stabil premienivå. En
god finansiell ställning ger oss möjlighet
att arbeta för att förebygga skador och
ohälsa i arbetslivet.

Hållbarhet är integrerat i vår verksam
hetsstyrning och våra processer och stöds
av riktlinjer och policyer. Vi har ett väl
fungerande
system för risk
hantering som
Läs mer om
Organisation och
omfattar olika
styrning på sid
hållbarhetsrisker.
56–59.

Skapat

Fördelat

ekonomiskt värde (miljoner kronor)

ekonomiskt värde (miljoner kronor)



17 280 Kapitalavkastning1



9 770 Försäkringsersättning till kunder



795



2 914 Rörelsekostnader2



2 573 Premieåterbetalning till kunder



318

Förebyggande arbete3



270

Betalning till anställda4



125

Betalning till staten



2 105 Behållet ekonomiskt värde

Premier

Totalt 18 075

18 075

Totalt 18 075

1

Orealiserat och realiserat

2

Inklusive förändring av försäkringstekniska
avsättningar (FTA) och övrigt ej betalt

12

3

Inklusive FoU, exklusive interna personalkostnader

4

Löner, arvoden och pension

HÅLL B A R H E T F Ö R A FA FÖ R SÄKR I NG

18 075

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att genom kollektivavtalad
försäkring tillgodose behov av ekonomisk
trygghet i arbetslivet till en låg kostnad.

Vår vision

Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten
och drivs utifrån våra tre verksamhetsområden:
försäkra, förvalta och förebygga. Vårt bidrag till
samhället är att utföra uppdraget från arbets
marknadens parter på ett sådant sätt att vi
tillsammans skapar ett tryggare arbetsliv och
en hållbar försäkringsverksamhet.

FÖRSÄKRA
Vår skadereglering ska ske i enlighet med försäkringsvillkoren och med ett respektfullt bemötande,
hög tillgänglighet och korta handläggningstider.

Se och hjälpa många människor till en
tryggare vardag.

Vi ska i samverkan med arbetsmarknadens parter
informera om att försäkringarna finns och vad
de omfattar, i syfte att alla som är berättigade till
försäkringsersättning också ska få det.

Vår
hållbarhet

Vi ska bedriva en kostnadseffektiv
försäkringsverksamhet med hjälp av
effektiva arbetssätt och genom att
ta till vara de fördelar försäkringarnas stora kollektiv ger,
såsom stordriftsfördelar och
god riskspridning, kan vi
hålla en låg premie.

Medarbetare
FÖREBYGGA
Vi bidrar också till ett tryggare
arbetsliv och lägre kostnader
i samhället genom en långsiktig satsning på forskning och
förebyggande arbete, som syftar till att
förbättra arbetsmiljön och minska ohälsan
i arbetslivet.

En förutsättning för att
kunna driva en hållbar
verksamhet.

Vi ska arbeta långsiktigt för att minska arbetsskador
och sjukfrånvaro genom att använda vår statistik
som underlag för satsningar på forskning, utveckling
och kunskapsförmedling som kan bidra till bättre
arbetsmiljö och hälsa.

FÖRVALTA

Vi ska säkerställa att det finns
tillräckliga medel för att möta anspråken på försäkringsersättningar
som de försäkrade har rätt till. Det är
en trygghet för försäkringstagarna och de
försäkrade.

Vår kapitalförvaltning ska ske ansvarsfullt genom
att ge en god och trygg avkastning på det kapital
som förvaltas, samtidigt som vi agerar långsiktigt
och ansvarsfullt på de finansiella marknaderna med
hänsyn till etiska, miljömässiga och sociala krav. Vår
analys och vårt agerande ska ske utifrån vad som
är långsiktigt hållbart för såväl AFA Försäkring som
för de investeringar som genomförs.

H ÅLLBARH ET F ÖR AFA F ÖRS Ä K R I N G
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Samverkan med våra intressenter
I hållbarhetsarbetet utgår vi från vårt
uppdrag, vår omvärld och vad som är
väsentligt för våra intressenter. De
viktigaste intressenterna är våra kunder,
både försäkrade (anställda) och försäk
ringstagare (arbetsgivare), våra ägare och
uppdragsgivare samt våra medarbetare.
Viktiga är även nära samarbetspartners

som Fora, Prevent, Suntarbetsliv och
Försäkringskassan, som vi möter i sam
verkansgrupper och gemensamma projekt.
En kontinuerlig dialog med intressenterna
är grunden för AFA Försäkrings utveck
ling och framgång och en förutsättning
för att vi ska kunna bidra till en hållbar
samhällsutveckling.

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor
2014 genomförde vi en väsentlighetsanalys enligt GRI G4 som en grund för
det fortsatta hållbarhetsarbetet och ut
vecklingen av vår hållbarhetsredovisning.
Vi konsulterade kunder, uppdragsgivare,
medarbetare, fackliga representanter,
styrelse och ledning.

Både externa och interna intressenter
prioriterade främst rätt till ersättning,
kundnöjdhet, stabil finansiell ställning
och ansvarsfulla placeringar. Processen
beskrivs mer i detalj i hållbarhetsredo
visningen för 2014. En intern revidering
av väsentlighetsanalysen gjordes hösten
2015.

Se också GRI-index
på sidorna 60–63.

• Rätt till ersättning
• Kundnöjdhet
• Stabil finansiell ställning
• Ansvarsfulla placeringar
• Stöd till förebyggande arbete
• Engagerade och
kompetenta medarbetare
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Klimatsmart kontorsverksamhet
AFA Försäkrings påverkan på miljön och
klimatet ska vara så liten som möjligt. Det
gäller självklart också vår egen verksam
het. Energieffektiva lösningar minskar
elanvändningen och all el som används är
Bra Miljöval-märkt. Det papper vi förbru
kar återvinns och vårt avfall källsorteras.

Under 2016 minskade utsläppen från vår
egen kontorsverksamhet med 16 procent,
från 622 till 520 ton CO2e. Tjänsteresor
na, som främst avser vårt förebyggande
arbete och vår kapitalförvaltning, stod
för 66 procent av kontorsverksamhetens
klimatpåverkan. Detta är en minskning
med 6 procent jämfört med året innan.
Flygresor stod för 86 procent av tjänste
resornas utsläpp och minskningen berodde
främst på färre långflygningar.

Utsläpp från verksamheten
(exkl placeringsfastigheter), ton CO2e
600
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200

100
0

332

104
36

2012

110
33

2013

Energi

123
29
2014

Köldmedier

154
21
2015

164
24

 Köldmedier

och material

 Energi

2016

Tjänsteresor
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FÖRSÄKRINGAR
FÖR ETT
HÅLLBART
ARBETSLIV
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Våra försäkringar är en självklar del av det svenska trygghetssystemet och ger extra trygghet och stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Nästan 90
procent av alla som jobbar i Sverige omfattas av minst en av
våra försäkringar.
Vi arbetar aktivt för att effektivisera våra processer och förenkla och förbättra kommunikationen med både försäkrade och
försäkringstagare. Vårt mål är en effektiv skadereglering med
nöjda kunder och låga hanteringskostnader.
De kollektivavtalade försäkringarna är
själva grunden för ett tryggt och hållbart
arbetsliv. Kollektivavtalade försäkringar
har många fördelar. Våra försäkringar
omfattar cirka 200 000 arbetsgivare och
4,5 miljoner människor och det innebär en
riskspridning som gör att vi kan försäkra
alla utan hälsoprövning, med samma för
säkringsvillkor, till en låg premie.
Villkoren för försäkringarna bestäms i
kollektivavtalen. Det är arbetsgivaren som
är försäkringstagare och betalar premien.
De anställda blir automatiskt försäkrade
genom sitt anställningsavtal.
Under 2016 fick vi in 365 000 nya försäk
ringsärenden och betalade ut 9,9 miljarder
kronor i försäkringsersättningar.

9,9
miljarder
i ersättning

F ÖRSÄK RIN GAR F ÖR ET T H ÅLLBART AR B ETS LI V
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Hela arbetslivets försäkringar
Sjukdom

Arbetsskada

Föräldraledig

Arbetsbrist

Dödsfall

Privatanställd
arbetare
Privatanställd
tjänsteman
Kommun
och landsting
Statligt anställd
Kooperativ
arbetare
Kooperativ
tjänsteman
De kollektivavtalade försäkringarna är uppdelade på olika avtalsområden.
De försäkringar som hanteras av AFA Försäkring är markerade i gult. 

Många sprider information
Vi informerar försäkrade och försäkringstagare om de kollektivavtalade försäkringarna,
främst via vår webbplats afaforsakring.se, men också exempelvis genom att delta på
mässor, konferenser och kongresser.
Arbetsmarknadens parter har huvudansvaret för att infor
mera om försäkringarna. För kommuner, landsting och regi
oner har AFA Försäkring dock i uppdrag att stödja parterna
i det arbetet. Det gör vi framför allt genom utbildningar av
försäkringsinformatörer hos fackförbund och arbetsgivare,
genomförande av seminarier samt tillhandahållande av
informations- och stödmaterial för att utveckla kommuni
kation och arbetssätt på arbetsplatser.

HANDBOK
20 försäkrin

17

18
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Enkelt att anmäla och följa sitt ärende
Det ska vara enkelt att komma i
kontakt med oss och lätt att följa och
förstå hur ett ärende hanteras. På
afaforsakring.se finns information om
våra olika försäkringar, vad och vem
som omfattas och hur en anmälan går
till. Genom våra e-tjänster kan an
ställda både anmäla, komplettera och
följa status i sina försäkringsärenden.
E-tjänsterna är kärnan i vår digitala
kanalstrategi. Målet är att öka kund
nyttan, förbättra kostnadseffektivite
ten och minska ledtiderna. Vi lägger
stor kraft på att förenkla och förbättra
processen i alla moment, från anmälan
till ersättning. En effektiv process bi
drar också till minskade kostnader och
lägre utsläpp för brevutskick.
2016 ändrades villkoren i sjukförsäk
ringen så att det nu är möjligt också för
arbetsgivaren att göra sjukanmälan.
Arbetsgivarsidorna på afaforsakring.se
har fått ny funktionalitet för detta. Syf
tet är att detta ska bidra till att anställ
da som inte vet att de har försäkringen
ändå får den ersättning de har rätt till.
I december 2016 var drygt 7 000
arbetsgivare anslutna till e-tjänsten.
Anslutningsgraden var 96 procent för
arbetsgivare som har 100 eller fler an
mälningar per år (målet är 95 procent).
Under 2016 gjordes 79 procent av alla
anmälningar via webben. Vårt mål var
70 procent.

NIO SPRÅK + LÄTTLÄST SVENSKA

På vår webbplats finns information på:
arabiska, bosniska, engelska, finska,
kroatiska, polska, serbiska, spanska och
turkiska. 2016 blev viktig information
också tillgänglig på lättläst svenska.

VI FRAMTIDSSÄKRAR MED NY TEKNIK

Under 2016 har vi fokuserat på en
fortsatt automatisering och digitalisering av våra arbetssätt och vår kontakt
med kunderna. Bland annat har vi ökat
kommunikationen via sms och gjort
gränssnittet mer användarvänligt. Vi har
också startat två långsiktiga utvecklingsprojekt: Framtidssäkring i en digital värld,
som bland annat ska se över behovet av
ökad samverkan med externa parter för
att effektivisera inhämtning och bearbetning av information, samt Kanalstategin,
om hur vi på bästa sätt möter kunderna i
olika kanaler.

79%
ANMÄLNINGAR VIA WEBBEN
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SPINDELN I NÄTET
Vår kundtjänst är mycket uppskattad
av kunderna. Per telefon, mejl eller
via Facebook får man snabbt hjälp
med sitt ärende, eller slussas vidare
till en skadereglerare. Många kunder
har inte svenska som modersmål
och vi tillhandahåller därför information på flera språk, både per telefon
och på vår webbplats.
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UNDER 2016



Hanterades 481 000
telefonsamtal



… och 27 000 mejl



Kom 700 kunder på besök



Lästes 11 500 blogginlägg
för att ingen ska missa
ersättning

481 000
27 000
700
11 500

Ingen ska
missa ersättning
Vi bedriver ett aktivt arbete för att alla
som har rätt till ersättning också ska få
det. Vår uppsökande kundtjänst bevakar
sociala medier och kontaktar dem som
skriver om arbetsskador, sjukskrivningar
och föräldraledighet för att informera om
att de kan ha rätt till ersättning och hur
de ska göra för att komma i kontakt med
oss.
Vi letar upp dödsfall som inte anmälts
till tjänstegrupplivförsäkringen och 2016
betalade vi som ett resultat av detta arbete
nästan 79 miljoner kronor till olika för
månstagare.
I samarbete med Trygghetsfonden TSL
sprider vi kunskap om vår försäkring till
dem som har blivit uppsagda från arbetet.

510
000
BESÖK PÅ ERSÄTTNINGSKOLLEN

På ersättningskollen.se, som togs fram
i samarbete mellan AFA Försäkring,
Försäkringskassan och branschorganisationen Svensk Försäkring, är det lätt
att se hela den ersättning man kan få vid
sjukdom, olycksfall eller arbetsskada.
Här ser man också hur man ska göra för
att få ut sin ersättning. Sajten är mycket
uppskattad och hade cirka 510 000
besök under 2016.

Effektiv hantering ger låga kostnader
Vårt mål är en effektiv skadereglering
med nöjda kunder och en låg hanterings
kostnad. Vi följer upp kostnadseffekti
viteten genom att mäta kostnaden per
ersättningsanspråk (ett försäkringsärende

kan bestå av flera ersättningsanspråk,
som kräver olika hantering). Målet är att
kostnaden inte ska öka. 2016 minskade
kostnaden från 989 kronor till 969 kronor
per anspråk.
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Vi lyssnar på kunderna
Vi utvecklar vår verksamhet i nära sam
verkan med uppdragsgivare och kunder.
Kundernas synpunkter fångas upp av vår
kundtjänst, men klagomålshanteringen
ger oss också värdefulla kunskaper. För
att öka förståelsen för våra kunders behov
och förväntningar genomför vi olika typer
av undersökningar, som ger oss underlag
till förbättringar.
Både försäkrade och försäkringstagare ger
oss generellt höga betyg i kundnöjdhets
undersökningen Nöjd Kund Index (NKI)
som vi gör återkommande.
NKI för de försäkrade (anställda) mäts
varje år och mätningen 2016 visade ett
NKI på 74, jämfört med 77 året innan.
Försämringen gäller sjukförsäkringen och
arbetsskadeförsäkringen. Både kunder
som fått utbetalning och kunder som fått
avslag är mindre nöjda.
Det som påverkat nöjdheten är framför
allt kontakten med handläggare och
kundtjänst. Jämfört med föregående
undersökning har handläggningstidens
betydelse ökat. Det gäller oavsett om man
får ersättning eller avslag. Vi ser också att
våra kunder får allt större förväntningar
på vår kommunikation i alla delar av ären
deprocessen.
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För försäkringstagarna (arbetsgivare)
mäts NKI vartannat år. 2015 låg NKI på
85, en ökning med tre enheter sedan 2013.
Förbättringen beror framförallt på upple
velsen av vår webbplats, våra nyhetsbrev
samt arbetsgivarnas kontakter med hand
läggare och kundtjänst.
Den personliga kontakten är viktig för alla
kunder och vi arbetar kontinuerligt med
att stärka handläggarnas kompetens. Vi
förbättrar också tillgängligheten genom
att möta kunderna i de kanaler de önskar.
Under 2016 har vi fokuserat på utveckling
av ny funktionalitet och digitalisering
av våra tjänster – allt för att underlätta
anmälan och förkorta ledtiderna.

NÖJD KUND INDEX

74
FÖRSÄKRADE

Nöjd Kund Kundnöjdhet
Index (NKI) – Försäkrade
(anställda)
– Nöjd kund
index (NKI)

anställda (försäkrade)
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Nöjd Kund Kundnöjdhet
Index (NKI) – Försäkringstagare
(arbetsgivare)
– Nöjd kund index
(NKI)
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Höga krav på kvalitet och säkerhet
Vårt ärendehanteringssystem måste klara
höga krav på säkerhet och intern kontroll.
Försäkringsvillkor och andra regelverk är
inbyggda i systemen, som har behörighets
styrning och loggning för spårbarhet och
uppföljning.

medföra bristande kundintegritet eller för
lust av data. Under året har två klagomål
gällande överträdelse mot kundintegritet
rapporterats. Inga fall av diskriminering
har rapporterats.
Under 2016 hanterade AFA Försäkring
876 000 försäkringsärenden. 1 387 kunder
utnyttjade möjligheten att få sitt försäk
ringsärende omprövat (sakklagomål) och
i 17 procent av de under året avslutade
omprövningarna ändrades beslutet till
kundens fördel. Klagomålsansvarig hante
rade 284 serviceklagomål.

Hanteringen av försäkringsärenden följs
upp löpande för att förbättra kvalitet och
säkerhet i hanteringen. Bland annat görs
så kallade dualitetskontroller, där beslut i
ett enskilt ärende kontrolleras av ytterli
gare en handläggare.
Vi hanterar känslig information och
kundintegritet är viktigt för oss. Vi följer
upp och rapporterar incidenter som kan

Kundklagomål
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2012

2013

2014

2015

2016

Nya serviceklagomål

188

192

209

229

284

Nya sakklagomål (omprövningar)

846

1 027

1 334

1 318

1 387

Avslutade omprövningar

841

991

1 181

1 353

1 335

Ändringar efter omprövning

158

189

197

226

227

Ändringar efter omprövning

18,8%

19,1%

16,7%

16,7%

17,0%
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Sophie letar upp
personer som är
försäkrade utan att
veta om det
Den som har kollektivavtalad lön
har också minst en kollektivavtalad
försäkring, men det känner inte alla
till. Sophie arbetar på AFA Försäkrings kundcenter och en av hennes
uppgifter är att söka upp arbetstagare som inte vet om att de kan få
ersättning.
– De flesta reagerar positivt när vi kontaktar dem,
vi har fått väldigt få negativa reaktioner. Nyligen
skrev en kvinna och tackade för att vi hade sökt
upp henne, säger Sophie.
– Hon blev väldigt glad när det visade sig att hon
var försäkrad hos oss, eftersom hennes arbets
givare hade haft fel information och trott att hon
inte var det.
Program för omvärldsbevakning och
egna sökord
Den uppsökande verksamheten på AFA Försäk
rings kundcenter går ut på att hitta arbetstagare
som inte känner till att de är försäkrade via
kollektivavtal eller att de har rätt till ersättning.
Sophie och två av hennes kollegor turas om med
själva sökandet.

Vilken försäkring kontaktar ni oftast
personer om?
– Föräldraförsäkringen, definitivt. Vi får många
träffar på mammabloggar i vårt sökande. Många
av dem som får barn nu tillhör ju den bloggande
generationen, säger Sophie.
– Innan vi kontaktar mammorna försöker vi ta
reda på var de jobbar för att se om de täcks av
våra försäkringar. Det kan vara lite svårt eftersom
många startar bloggen när de får barn och
bloggen sedan bara handlar om det. Det är inte
alltid de skriver under sina riktiga namn heller, de
kan kalla sig sådant som Bokbloggerskan eller
Mamma till tre.
Hur har ni utvecklat den uppsökande
verksamheten?
– Vi på kundcenter har själva fått jobba fram
metoden eftersom det inte finns några program
för den här typen av arbete. Så den här metoden
är vår, och den är väl ganska unik, har vi förstått.
Vi är väldigt stolta över den, säger Sophie.

– Vi använder ett omvärldsbevakningsprogram
och lägger in sökord som sjukskriven, arbetsska
da, uppsagd eller föräldraledig, säger Sophie.
– Vi söker av webben efter folk som har skrivit
på bloggar eller andra ställen att de är sjuka
eller att de har råkat ut för en arbetsskada.
Sedan försöker vi ta reda på om de kan ha rätt
till ersättning via någon av våra försäkringar och
så skriver vi till dem. Det är främst på bloggar vi
hittar personerna.
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ANSVARSFULL
FÖRVALTNING

26

AFA Försäkrings kapital ska förvaltas på ett hållbart sätt,
så att vi tryggar framtida försäkringsersättningar och möjliggör
en långsiktigt låg och stabil nivå på våra försäkringspremier.
Kapitalet ska förvaltas till en låg och konkurrenskraftig kostnad.
Genom aktiv förvaltning ska vi maximera
den långsiktiga avkastningen, utifrån den
risknivå och de ramar och riktlinjer som
styrelserna beslutat.
Vid utgången av 2016 uppgick AFA För
säkrings förvaltade kapital till totalt 197
miljarder kronor, fördelat på räntebärande
värdepapper, noterade aktier, fastigheter
och alternativa investeringar (onoterade
tillgångar främst i form av riskkapital
fonder). Avkastningen uppgick under året
till 9,8 procent.
Den ackumulerade avkastningen för de
senaste tio åren är 88 procent. Eftersom
överskottet har kommit kunderna till
godo, genom nollpremier för merparten av
försäkringarna samt återbetalningar av
sjukförsäkringspremier, har det förvaltade
kapitalet under samma period minskat
med 7 procent.

Våra förvaltningskostnader, exklusive
fastighetsförvaltningen, uppgick precis
som föregående år, till 0,07 procent av det
förvaltade kapitalet. Kostnadsandelen är
därmed fortsatt låg såväl ur ett svenskt
som ur ett internationellt perspektiv.
Förvaltningskostnadernas andel av för
valtat kapital har under de senaste tio
åren ökat med knappt tre punkter, vilket
till stor del förklaras av den minskade
storleken på det förvaltade kapitalet.

197
miljarder

88%
AN SVARSF U LL F ÖRVA LTN I N G
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Förvaltat kapital (mdkr)

Förvaltat kapital
(miljarder kronor)




RÄNTEBÄRANDE NOMINELLT
RÄNTEBÄRANDE REALT

Cirka 88 miljarder kronor, 45 procent
av det förvaltade kapitalet, är placerat
i räntebärande värdepapper. Mer än
hälften av räntekapitalet finns placerat
på den svenska marknaden.



17
31

AKTIER

Cirka 61 miljarder kronor, en tredjedel av
det förvaltade kapitalet, är placerat i aktier.
AFA Försäkring är en stor ägare på den
svenska börsen och nästan hälften av
aktiekapitalet är investerat i svenska företag.



FASTIGHETER

Cirka 31 miljarder kronor, 16 procent av det förvaltade
kapitalet, är placerat i fastigheter. AFA Försäkring är en stor
fastighetsägare med fastigheter främst i Stockholm.



ALTERNATIVA INVESTERINGAR

Cirka 17 miljarder kronor, motsvarande 8 procent av det
förvaltade kapitalet, är placerat i alternativa investeringar
(onoterade tillgångar, främst riskkapitalfonder).
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Totalt
Totalt
förvaltat kapital
förvaltat kapital

59

197
197,2
61

29

Räntebäran
Räntebäran
Aktier
Fastigheter
Alternativa i

Aktiv avkastning, procentenheter över index, rullande treårstal

Avkastning – aktiv rullande treårstal (%)

1,0

0,8

0,8

0,6

0,4

0,4

2010-2012

0,4

0,5
0,2

0,2

0,0

Mål:

2011-2013

2012-2014

Hållbara verksamheter
skapar värde
Vi anser att en grundförutsättning för långsiktigt
värdeskapande är att på ett proaktivt sätt beakta håll
barhetsaspekter.
Vi vill uppfattas som långsiktiga, seriösa och ansvars
fulla av såväl marknaden som av våra ägare, uppdrags
givare, kunder och andra intressenter. Vi fokuserar
därför alltid på vad som är långsiktigt hållbart både för
AFA Försäkring och för de företag som vi investerar i.

2013-2015

0,4

procent
enheter
över index

2014-2016

Storleken på
det kapital vi
har i uppdrag
att förvalta
ger oss både
möjlighet och
ansvar att
påverka.
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Styrning
och regelverk
Grunden för vårt hållbarhetsarbete är
respektive försäkringsbolags placerings
riktlinjer, vår ägarpolicy som reglerar hur
vi utövar vårt ägarinflytande, samt våra
riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.
Ägarpolicyn och placeringsriktlinjerna
fastställs av respektive försäkringsbolags
styrelse.
Riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar
har tidigare beslutats av vd, men fastställs
från och med 2017 av styrelserna. Efter
levnaden av våra policyer och riktlinjer
följs upp både av AFA Försäkrings funk
tion för regelefterlevnad och av intern
revisionen.
Grundregeln är att de företag vi investerar
i förväntas följa internationella normer
och konventioner rörande områden som
arbetsrätt, inhumana vapen, korruption,
miljö och mänskliga rättigheter.
FN:s internationella arbetsorganisation
ILO:s grundläggande konventioner om
mänskliga rättigheter i arbetslivet och

” Vi bevakar noga vad
som händer i omvärlden
och jämför regelbundet
vårt hållbarhetsarbete
med best practice ”
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OECD:s riktlinjer för multinationella före
tag är vägledande för vad vi betraktar som
ansvarsfulla investeringar. Vissa verksam
hetsområden avstår vi helt från att inves
tera i av värderingsskäl, som exempelvis
pornografi och tobaksproduktion.
Regelsamlingen Svensk kod för bolags
styrning är vägledande för hur vi ska
agera som ägare. Vi samverkar med andra
investerare när vi bedömer att det ökar
våra möjligheter att nå önskade resultat.
Vi bevakar noga vad som händer i
omvärlden och jämför regelbundet vårt
hållbarhetsarbete med best practice på
marknaden. Resultatet av denna jäm
förelse presenteras årligen för styrelsernas
finansutskott.
NORMER OCH VÄRDEGRUND

AFA Försäkring har valt att inte underteckna några internationella engagemang eller
principer. I våra riktlinjer för ansvarsfulla
investeringar beaktas dock bland annat
United Nations supported Principles for
Responsible Investments (UN PRI). Grundregeln är att de företag som vi investerar i
förväntas följa internationella normer och
konventioner rörande områden som arbetsrätt, inhumana vapen, korruption, miljö
och mänskliga rättigheter. FN:s arbetsorganisation ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet
och OECD:s riktlinjer för multinationella
företag är vägledande för vad vi betraktar
som ansvarsfulla investeringar.
Vissa verksamhetsområden avstår vi helt
från att investera i av värderingsskäl, som
exempelvis pornografi och tobaksproduktion.

Analyser
och beslut
Hållbarhet är en integrerad del av de
investeringsanalyser som föregår alla våra
placeringsbeslut, oavsett tillgångsslag, och
alla våra investeringar följs upp löpande
både ur ett risk-, avkastnings- och hållbar
hetsperspektiv.

Aktier och räntebärande
värdepapper
Ofta investerar vi i välkända och välre
nommerade företag där vi känner verk
samheten väl. När vi investerar i för oss
mindre kända företag görs alltid en djupa
re analys där hållbarhet på ett naturligt
sätt inkluderas.
Vi följer noga de bolag vi investerar i och
deltar i svenska valberedningar och bolagsstämmor. Vi utövar alltid vårt ägarin
flytande utifrån bedömningar om vad som
bäst gagnar målen för AFA Försäkrings
kapitalförvaltning. Vi granskar bolagens
hela verksamhet och tar hänsyn till alla
faktorer och förhållanden som vi anser
vara relevanta för bolagens långsiktiga
lönsamhet.
Om vi misstänker att ett bolag bedriver en
hållbarhetsmässigt tveksam verksamhet
är huvudregeln att vi kontaktar bolaget
och begär besked om när, och på vilket
sätt, detta kommer att åtgärdas. Det hän
der också att vi avvecklar innehavet utan
att det aktuella bolaget kontaktas. Om

bolaget avsiktligt bedriver hållbarhets
mässigt tveksam verksamhet ska innehav
et avvecklas direkt.

Aktivt ägande – deltagande i
bolagsstämmor och valberedningar

Aktivt ägande – deltagande i bolagsstämmor
och valberedningar
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Alternativa investeringar
Alla nyinvesteringsbeslut inom alternativa
investeringar fattas av styrelsernas finans
utskott. Investeringarna föregås av en
grundlig genomgång både av fonden och
av förvaltaren och följs upp regelbundet.

Externt förvaltade
aktie- och räntefonder
En mindre del av vårt kapital är invest
erat i externt förvaltade aktie- och ränte
fonder. Vi gör alltid genomgångar av hur
de externa fondförvaltarna arbetar med
hållbarhetsfrågor inför varje ny fond
investering och följer också upp detta
regelbundet under investeringstiden.
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Screening som stöd
Vi använder screening som stöd i vårt
arbete med noterade tillgångsslag. Två
gånger om året screenas våra aktie- och
ränteinvesteringar utifrån internationella
konventioner, främst FN:s Global Compact
och OECD:s riktlinjer för multinationella
företag. Screeningen görs också utifrån
värdebaserade kriterier på de verksam
heter som AFA Försäkring uppfattar som
kontroversiella, exempelvis pornografi och
tobaksproduktion.
Vid årets screeningar fick vi indikation på
att fyra nya utländska aktieinnehav bröt
mot internationella konventioner. Inne

haven avsåg två internationella råvaru
bolag, en biltillverkare och en leverantör
av maskiner och utrustning för bland
annat vattenkraftsstationer. Efter en
fördjupad intern analys beslutade styrel
sernas finansutskott att avyttra innehavet
i råvarubolaget Glencore, men kvarstå
som ägare i de andra tre bolagen.
Dessutom identifierades tio sedan tidigare
kända bolag. I dessa fall fattades beslut
om att kvarstå som ägare, eftersom inves
teringarna bedömdes ligga inom ramen för
våra riktlinjer för ansvarsfulla placeringar.
Vi följer dock dessa bolag extra noga.

Andel av förvaltat kapital som genomgått negativ screening (%)

Andel av förvaltat kapital som genomgått
hållbarhetsscreening (%)
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Ej screening

Koldioxidmätning ger ökad kunskap
FN:s klimatkonferens i Paris hösten 2015
satte fokus på miljö- och klimatfrågor och
världens länder enades om ett nytt klimat
avtal med målet att minska den globala
uppvärmningen till under två grader. Län
der, företag och enskilda individer agerar
för att minska utsläppen av växthusgaser.

sina utsläppssiffror, resterande bolags
utsläppssiffror har uppskattats. Relaterat
till marknadsvärde var aktieportföljens
koldioxidavtryck 18 procent lägre än in
dex. Relaterat till bolagens omsättning var
koldioxidavtrycket 22 procent lägre än in
dex. Nästa mätning kommer att göras när
aktieportföljen eller omvärlden förändrats
på ett sådant sätt att en ny mätning blir
nödvändig och meningsfull.

I augusti 2016 mätte vi för första gång
en koldioxidavtrycket för vår noterade
aktieportfölj. Syftet är att öka vår kun
skap om utsläpp från respektive bolag och
bransch. Koldioxidavtrycket ger underlag
för att bedöma vissa klimatrelaterade
finansiella risker, som ökade kostnader
för koldioxidutsläpp, och mätningen utgör
grund för att påverka företag att minska
sina utsläpp. Mätningen är också ett sätt
att öka transparensen och uppmärksam
heten kring klimatfrågor.

AKTIEPORTFÖLJENS KOLDIOXIDAVTRYCK

Utsläppsmätningarna följer GHG-protokollet1
och baseras på senast tillgängliga koldioxid
data för direkta utsläpp (Scope 1) samt
indirekta utsläpp från energiförbrukning
(Scope 2). Värdena kommer att variera i takt
med att portföljbolagens utsläpp förändras,
och när portföljen förändras genom att
aktier köps och säljs. Nyckeltalen påverkas
också av växelkursförändringar.

Vår koldioxidmätning gjordes av det
schweiziska företaget South Pole Group
och omfattade alla bolag i aktieportföl
jen. Av dessa hade 78 procent publicerat

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol Corporate
Standard) är den vanligaste redovisningsstandarden för
att beräkna utsläpp av växthusgaser.
1

Koldioxidavtryck noterade aktier – ton CO2e/mkr
AFA Försäkring

Index

Relaterat till portföljens marknadsvärde

9,9

12,1

Relaterat till bolagens omsättning

16,3

21,0

Koldioxidavtrycket mäter inte investeringarnas totala klimatpåverkan – alla utsläpp är inte inkluderade, utsläppsdata är inte alltid
fullständiga och företagets eventuella bidrag till minskade utsläpp, till exempel genom produkter och tjänster, räknas inte in.
Utsläppen av växthusgaser mäts i termer av koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är en måttenhet som gör det möjligt att mäta olika
växthusgaser på samma sätt. Genom att uttrycka utsläppen av en viss växthusgas i CO2e anges hur mycket koldioxid som
skulle krävas för att ge samma klimatpåverkan.
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Fastigheter
AFA Försäkring är en stor fastighetsägare. Cirka
31 miljarder, 15 procent av kapitalet, är inves
terat i kontors-, hotell- och bostadsfastigheter,
som främst är belägna i Stockholm. Vi har därtill
en 50-procentig ägarandel i Grön Bostad som
äger långsiktigt hållbara hyresfastigheter. Grön
Bostad ingår inte i vår hållbarhetsredovisning.

Samverkan med kunderna
Hållbarhet är en kärnfråga för vår fastighets
förvaltning och genomsyrar allt från drift och
underhåll till upphandling av tjänster och
miljömärkt el. All förvaltning och utveckling
av fastigheterna görs på ett miljöanpassat sätt,
utifrån de krav som ställs av våra hyresgäster,
myndigheter och inte minst av oss själva. Sam
verkan med hyresgästerna är viktigt för att upp
nå gemensamma miljövinster. Samtliga hyres

gäster erbjuds miljömärkt el utan extra kostnad.
Alla kommersiella avtal tecknas sedan några år
som ”gröna hyresavtal”, som en grund för de
gemensamma ansträngningarna att minska den
enskilda lokalens miljöpåverkan.
Vi återkopplar löpande vårt hållbarhetsarbete
genom möten med hyresgästerna och i informa
tionsbrev, som även innehåller fastighetsspecifik
information. Årliga kundundersökningar (Nöjd
Kund Index, Fastighetsbarometern och AktivBo)
ger oss värdefulla kunskaper om kundernas krav
och synpunkter och en löpande uppföljning av
våra insatser. Sedan mätningarna startade 2012
har vårt NKI ökat varje år. 2016 var NKI 74, en
förbättring med två enheter från föregående år
och en enhet över Fastighetsbarometerns index.

SMÅ STEG PÅ VÄG MOT
MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

 Förbättrad källsortering
 Fler cykelparkeringar
 Laddstolpar för elbilar
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Strukturerat miljöarbete
Vår fastighetsförvaltning bedriver sedan
flera år ett strukturerat miljö- och energi
arbete. Energiledningssystemet är certifie
rat enligt den internationella standarden
ISO 50001. All fastighetsel är förnybar
och kommer från Finnfors vattenkraft
verk. Fjärrvärmen är den enskilt största
klimatpåverkande faktorn i våra fastig
heter. Fortum levererar både fjärrvärme
och fjärrkyla och deras bränslemix har
därmed stor påverkan på utsläppen.
Vi uppnådde vårt energisparmål för
perioden 2009–2015 redan 2014. Vårt nya
mål är en energibesparing på ytterligare
15 procent under perioden 2016–2020. För
detta krävs, förutom ett fortsatt arbete
med energioptimering, även nyinveste
ringar i delar av beståndet.
2016 var energianvändningen per kvadrat
meter 119 kWh, en ökning med 6 procent.
En orsak var ökad elanvändning för kyl
ning under den varma sommaren. Samti
digt minskade utsläppen med 21 procent
till 4,9 kg CO2e per kvadratmeter. Detta
berodde främst på att Fortum ökade
andelen förnybar energi, när ett nytt bio
kraftvärmeverk i Stockholm togs i drift
våren 2016.

2015 blev AFA Fastigheter först av de stör
re fastighetsägarna i Sverige med att leasa
solcellspaneler. 2016 försågs ytterligare en
fastighet med solpaneler och under 2017
kommer ännu en solcellsanläggning att
tas i drift. Vår avsikt är att utöka antalet
anläggningar successivt i samband med
större ombyggnationer. Vi gör även en
kontinuerlig översyn av samtliga fastig
heter för att se vilka byggnader som passar
för solcellsanläggningar, eller andra håll
bara energilösningar.
Vi miljöcertifierar våra fastigheter i sam
band med renovering och ombyggnad.
2016 var 73 procent av ytan certifierad
enligt Miljöbyggnad, LEED eller Breeam.
Vi är medlemmar i Sweden Green Buil
ding Council.

SOCIAL HÅLLBARHET

Sedan flera år tillbaka samarbetar vi
med Stadsmissionen och från och med
2017 är vi partnerföretag. Vi har valt att
specifikt stödja ”Särskildnyttan” och
”Nattjouren”, två områden som båda har
en direkt koppling till vår verksamhet. Vi
medverkar också i ett mentorprogram för
ensamkommande flyktingbarn. Syftet med
programmet är att ge stöd och vägledning
i den fortsatta processen för de ensamkommande att ta sig in i arbetslivet eller
till vidareutbildning. Sedan tidigare stödjer
vi Kunskapsförlaget i utgivandet av Natur
& Miljöboken. Boken är ett undervisningsmaterial i tre steg som används av elever i
årskurserna 4–6.
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Energianvändning
fastigheter, kwh/m2
Energianvändning
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Batteriet som ska
drivas av solen
På Karlavägen i Stockholm pågår
renovering av ett av AFA Försäkrings
bostadshus. Fastigheten Batteriet 2
ska värmas upp av en solcellsdriven
bergvärmepump och kommer efter
renoveringen att klassas som Miljöbyggnad.
– Nu i sommar ska vi borra 21 stycken 240 meter
djupa hål för att plocka upp värme ur berget och
leda den in i vårt värmesystem, säger Henrik
Arwidson, projektledare på AFA Fastigheter.
– Det är inte så vanligt att man kan bygga berg
värmeanläggningar i innerstaden. Dels måste
man äga marken för att få borra i den och dels
har Stockholms stad redan grävt en hel del tunn
lar under staden. Men just under den här delen
av Östermalm finns det varken ledningar, rör eller
tunnelbana.
Solfångare på taket

Bergvärme, isolerande fönster
och avfallskvarnar
På sommaren kommer bergvärmeanläggningen
kyla ner den varma uteluften. Det ger svalkande
luft i lägenheterna och alstrar samtidigt över
skottsvärme som lagras i berget.
– Vintertid vänder vi på processen, då tar vi
ut värmen från berget och kör den genom
värmeväxlaren. På så sätt får vi värme till
inomhusluften, elementen och kranvattnet. Vi
återvinner också energi ur avloppsvattnet genom
en avloppsvärmeväxlare, som bidrar till husets
värmesystem, säger Henrik Arwidson.
– Vi har satt upp en kravspecifikation för att få
fastigheten certifierad som Miljöbyggnad. Det
innebär att vi också har bytt ut alla fönster för
att värmeisolera bättre och att vi har installerat
avfallskvarnar i alla diskhoar, så att allt organiskt
hushållsavfall mals ner, skickas till Stockholm
Vatten och omvandlas till biogas. Investeringarna
vi har gjort är naturligtvis bra för miljön och kom
mer på sikt även bli ekonomiskt lönsamma.

Kvarteret Batteriet byggdes 1950 och bestod
då av 72 rymliga lägenheter. I samband med
renoveringen delar man nu på några av dem och
får på så sätt 76 lägenheter.
– Vi renoverar fastigheten i tre etapper. Somma
ren 2015 var de första lägenheterna inflyttnings
klara, andra etappen var klar 2016 och somma
ren 2017 avslutas den tredje och sista etappen,
säger Henrik Arwidson.
– Då börjar vi producera el med de solfångare vi
har installerat på byggnadens tak. Vintertid kom
mer solfångaranläggningen att driva sådant som
hissar och fläktaggregat, sommartid kommer
den driva pumpen som ska pumpa upp vatten ur
marken till bergvärmeanläggningen.
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Att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet är en viktig del
av vårt uppdrag och ett mervärde i de kollektivavtalade försäkringarna. Varje arbetsplats ska vara så trygg och säker att
ingen behöver skadas eller bli sjuk av sitt arbete.
Vi bidrar på flera sätt till att utveckla
arbetsmiljöarbetet och AFA Försäkring
är en av Sveriges största forsknings
finansiär inom arbetsmiljö. Tillsammans
med Suntarbetsliv och Prevent sprider
vi information till praktisk nytta ute på
arbetsplatserna. Långsiktigt bidrar det till
en bättre arbetsmiljö, minskade arbets
skador och färre sjukskrivningar – till
fördel för företagen, för samhället och inte
minst den enskilde.

AFA Försäkring satsade 2016 drygt
293 miljoner kronor på forskning och
förebyggande insatser. Kunskap är ett av
de viktigaste verktygen för att minska
skador och ohälsa i arbetslivet.
Arbetslivet befinner sig i ständig föränd
ring och vi följer utvecklingen för att kun
na vara proaktiva och på olika sätt belysa
de risker och möjligheter som ny teknik
och nya arbetssätt kan ge upphov till.

Unik skadedatabas ger värdefull information
I vår skadedatabas har vi sparat informa
tion om våra försäkringsärenden sedan
1970-talet och här finns idag 13 miljoner
ärenden samlade. Skadedatabasen är en
unik kunskapskälla som används i forsk
ningsprojekt, analyser och rapporter. Vi
utnyttjar den också som utgångspunkt för
beslut om vilka forskningsområden vi ska
satsa på.
Varje år ger vi ut en arbetsskaderapport,
som bygger på uppgifter ur vår skade
databas och innehåller den senaste ut
vecklingen av godkända arbetsskador och
långvarig sjukfrånvaro. I rapporten för
2016 framgår att de senare årens ökning
av antalet arbetsskador har avstannat.

VARJE ÅR GER VI UT EN ARBETSSKADE
RAPPORT OCH FLERA DELRAPPORTER
TEMAN FÖR 2016:

ador och
Allvarliga arbetsskvaro – 2016
långvarig sjukfrån
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582 000

Allt fler använder
IA-systemet
Tillsammans med våra uppdragsgivare
har vi under många år utvecklat och
förbättrat IA-systemet, ett webbaserat
informationssystem för systematiskt
arbetsmiljöarbete. IA-systemet används av
drygt 800 företag i ett 20-tal branscher.
Företag inom en och samma bransch får
tillgång till information om inrapportera
de olycksfall och tillbud, utredningar och
åtgärder. På så sätt sprids kunskap och
information snabbt och alla kan hjälpas åt
för att öka säkerheten på arbetsplatserna.

användare
Systemet används också proaktivt och
underlättar ett systematiskt arbetsmiljö
arbete. Det är enkelt att jämföra sig med
andra för att få besked om styrkor och
svagheter i det egna arbetet.
Användningen av IA-systemet ökar.
Antalet anställda som använder det
uppgick vid utgången av 2016 till cirka
582 000.

Antal registrerade händelser/risker per år i IA-systemet
IA - antal registrerade händelser/risker per år
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Forskning inom arbetsmiljö och hälsa
AFA Försäkring är en av Sveriges ledande
finansiärer av forskning och utveckling
inom arbetsmiljö och hälsa. 2016 betalade
vi ut 125 miljoner kronor i anslag till olika
forskningsprojekt. Under de senaste tjugo
åren har det blivit 1,9 miljarder kronor.
Alla projekt vi stöder syftar till att göra
arbetsmiljön säkrare eller vägen tillbaka
efter sjukdom eller olycksfall lättare.
Utgångspunkten är att resultaten från
forskningen ska ge ny kunskap som kan
minska och förebygga arbetsskador och
långvarig sjukfrånvaro.

Noggrann process
Vi utgår från en analys av aktuella
arbetsmiljö- och hälsorisker i arbetslivet.
Ansökningar tas emot fyra gånger per år
i öppna utlysningar som publiceras på vår
webbplats.
Ansökningar bereds av grupper med
representanter från arbetsmarknadens
parter med stöd av experter och sakkun
niga. Bedömningarna baseras på relevans,
vetenskaplig kvalitet, praktisk nytta,
resultatspridning och kostnadseffektivitet.
AFA Försäkrings styrelser eller KL-dele
gationen1 beslutar om vilka projekt som
beviljas anslag. Slutrapporter publiceras i
AFA Försäkrings projektkatalog.

Under 2016 inkom totalt 202 ansökningar
och 38 projekt beviljades anslag. Totalt
pågick 184 projekt med en sammanlagd
finansiering på 534 miljoner kronor.
Inom särskilt prioriterade områden skapas
mer omfattande FoU-program, med flera
olika projekt som belyser ett aktuellt
område från flera olika perspektiv. Under
2016 pågick tre sådana program: Företags
hälsovård, Kronisk smärta och Hållbart
arbetsliv. Ett nytt program utlystes inom
Hjärt- och kärlsjukdomar, som är den näst
vanligaste dödsorsaken i åldrarna 15–64 år.
Vi delar också ut ett särskilt post doc-stöd
till forskare i början av sin karriär. I år
gick det till Christina Isaxon vid Lunds
universitet, som ska utveckla en metod
för hantering av skadliga luftpartiklar i
samband med forskning.

534
miljoner

KL-delegationen består av representanter för Sveriges Kommuner och Landsting,
Svenska Kommunalarbetareförbundet och Offentlighetsanställdas Förhandlingsråd (OFR).
1
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Beviljade FoU-anslag
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FORSKNINGSOMRÅDE

PERIOD

ANSLAG (MKR)

Företagshälsovård

2013–2016

30

Kronisk smärta

2015–2018

50

Hållbart arbetsliv

2016–2019
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Kunskap till
praktisk nytta
För att forskningsresultat och analyser ska
komma till nytta sprider vi information och
kunskap genom pressmeddelanden, semi
narier, konferenser och mässor runt om i
Sverige. Dessutom produceras nyhetsbrev
och andra publikationer. Under Almedals
veckan deltog AFA Försäkring med tre
seminarier om ungas hälsa och arbetsmiljö.
Unga i arbetslivet var också temat för FoUdagarna i Umeå och Malmö, som samlade
forskare, experter och beslutsfattare inom
hälso- och arbetsmiljöområdet.
Vi utnyttjar vårt unika nätverk, genom
Prevent och Suntarbetsliv, för att säker
ställa att kunskap kommer till praktisk
nytta på arbetsplatserna i företag, kom
muner och landsting. Tillsammans vill vi
öka intresset och kunskapen om arbets
miljöfrågor och skapa förutsättningar för
ett effektivare arbetsmiljöarbete.

23 335
GICK ARBETSMILJÖUTBILDNING

2015 fick vi i uppdrag av arbetsmarknadens parter att med början 2016 ge
ekonomiskt stöd på sammanlagt 75 miljoner kronor, fördelat på tre år, till privata
arbetsgivare som vill kompetensutveckla
sina chefer, skyddsombud och arbets
miljöombud i arbetsmiljöfrågor. Syftet var
att skapa en gemensam kunskapsplattform och ökad samsyn i arbetsmiljöfrågor.
Intresset har varit stort och möjligheten att
ansöka om stöd fick därför stängas redan
i oktober. Totalt inkom 5 557 ansökningar,
varav 3 496 beviljats stöd.
Under hösten har 23 335 personer på
2 156 företag gått en arbetsmiljöutbildning. De populäraste utbildningarna har
varit Organisatorisk och social arbetsmiljö
(OSA), Bättre arbetsmiljö (BAM), Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och
Arbetsmiljö för chefer.

Yrkeslandslaget består
av ungdomar som tävlar
i yrkeskategorierna bygg,
motor, IT, teknik och service.
I december 2016 tog laget
sex medaljer vid Yrkes-EM
i Göteborg.
AFA Försäkrings sponsorskap av Yrkeslandlaget är
en del i vårt förebyggande
arbete inom arbetsmiljö
området.
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AFA Försäkring utlyste 2016
det treåriga FoU-programmet
Hållbart arbetsliv. 8 forskningsprojekt delar på anslag på
30 miljoner kronor.
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Hållbart arbete i det
digitala arbetslivet
Bärbara datorer och smarta telefoner gör att vi idag är mer tillgängliga för arbete på vår fritid och för
privatliv på arbetstid. Kristina Palm,
forskare på Karolinska Institutet,
ska inom FoU-programmet Hållbart
arbetsliv undersöka vilka utmaningar det digitala arbetslivet medför.
– Idag har många av oss möjlighet att jobba
när som helst och var som helst, om vi har ett
sådant arbete där man använder mejl och dator
mycket. Vi vill undersöka hur det här påverkar
arbetet, individen och familjen och hur man kan
hitta sätt att hantera det på ett hållbart sätt,
säger Kristina Palm.
– Så vitt man vet idag leder det här oreglerade
arbetet till krockar mellan arbetslivet och privat
livet och skapar extra stress, både för den en
skilde arbetstagaren och för familjen.
Hur ska ni gå tillväga?
– Vi kommer att genomföra intervjuer med med
arbetare och deras partner. För att få både den
anställdes syn på vad den nya tekniken innebär
och för att se om partnern uppfattar det som
ett problem eller som något som fungerar bra.
Dessutom kommer anställda att få föra loggbok
över var, när och hur de använder den digitala
tekniken för privata respektive arbetsrelaterade
uppgifter.

Vilka är riskerna med den ökade användningen av bärbara datorer och smarta telefoner i
arbetslivet?
– Riskerna är ett högre stresspåslag för hjärnan
och att man inte får vila när man faktiskt behöver
det. Det kan också leda till konflikter i hemmiljön.
Och i förlängningen riskerar långvarig stress
att bli en kostnad rent ekonomiskt både för
arbetsgivare och för samhället, samtidigt som
det orsakar lidande för individen om han eller
hon blir utbränd och sjukskriven på grund av det,
säger Kristina Palm.
– Men den nya tekniken är intressant, för den
möjliggör ju också ett flexiblare arbete, vilket
många vill ha. Och den gör kanske att man lätt
are kan kombinera arbetsliv och familjeliv. Så det
är inte så att vi säger att tekniken är dålig, utan
det gäller att vi lär oss hur man kan använda den
på ett sätt som är hållbart för individen.
Vad hoppas ni på av projektet?
– Vi hoppas att vi kan ta fram någon form av rikt
linjer eller guide som kan vara till hjälp för såväl
medarbetare som chefer och HR-avdelningar. Ett
stöd som kan användas praktiskt i olika typer av
verksamheter där det oreglerade arbetet och den
digitala tillgängligheten kan vara ett problem.

– Det här ligger inom ramen för Arbetsmiljö
verkets nya föreskrifter om den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön, eftersom det har med
psykosocial arbetsmiljö och arbetstider att göra.
Så vi kommer också göra intervjuer med chefer
och med HR-experter för att se om det är något
de gör idag som är positivt ur organisatorisk och
psykosocial arbetsmiljösynpunkt eller om det
är någonting de behöver utveckla. Tanken är att
bygga ny kunskap om vad man kan göra för att
skapa ett hållbart digitalt arbetsliv.
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AFA Försäkring är inget vanligt försäkringsbolag.
Vårt engagemang för ett säkrare och tryggare arbetsliv
ställer stora krav på att vi kan attrahera kunniga och
engagerade medarbetare, som delar våra värderingar.
Allt vi gör utgår från vårt uppdrag, vår starka företagskultur
och våra värdeord: omtanke, nytta och enkelhet.
AFA Försäkring har 660 medarbetare,
som är anställda i AFA Sjukförsäkring,
AFA Trygghetsförsäkring och AFA Liv
försäkring. Här finns många engagerade
medarbetare inom olika områden, alla
samlade på ett kontor i Stockholm. De
allra flesta arbetar som skadereglerare
eller inom kundtjänst, men här finns
också exempelvis ekonomer, aktuarier,
analytiker, fastighetsförvaltare, jurister,
systemutvecklare och kommunikatörer.

Åldersfördelning 2016 (%)

Så gott som alla våra medarbetare är
tillsvidareanställda och arbetar heltid.
Alla omfattas av kollektivavtalen inom
försäkringsbranschen. Samverkan med de
fackliga parterna, Akademikerföreningen
och FTF:s personalförening, regleras
genom centrala kollektivavtal, ett lokalt
medbestämmandeavtal samt ett lokalt
arbetsmiljöavtal.
Vårt arbetssätt och vårt förhållningssätt
har stor betydelse för våra kunder och
samhället i stort. Tillsammans gör vi
skillnad för väldigt många människor.
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En utvecklande arbetsmiljö
Vi vill erbjuda en god och trygg arbetsplats
som tar vara på medarbetarnas kompetens
och erfarenheter och ger möjligheter till
utveckling och karriär. Vi satsar också på
förebyggande förmåner och aktiviteter
som bidrar till hälsa och välbefinnande.
AFA Försäkring genomför årliga med
arbetarundersökningar för att följa upp
och mäta medarbetarnas engagemang och
förståelse för verksamheten och för att få
underlag för förbättringsåtgärder.

96 (92) procent har ett stort engagemang
för sitt arbete, och hela 99 procent tycker
att AFA Försäkring är en bra eller mycket
bra arbetsgivare. Men vi ser också att fler
upplever en stressande arbetssituation och
vi kommer att följa upp detta noga under
2017.
För att utveckla och förbättra den fysiska
arbetsmiljön genomför chefer och med
arbetare en årlig arbetsmiljörond. 2016
genomfördes ronden av 90 procent av
medarbetarna. 95 procent ansåg att
arbetsmiljön är bra eller ganska bra
och 86 procent ansåg sig ha en bra eller
mycket bra hälsa.

2016 var svarsfrekvensen 89 procent.
Det goda resultatet från tidigare år stärk
tes ytterligare med ett MMI på 3,6 och
höga värden för samtliga frågeområden:
den psykosociala arbetsmiljön, arbetsupp
gifter, ledarskap, kompetensutveckling och
kommunikation. MMI står för Motiverad
medarbetarindex och det maximala värdet
man kan uppnå är 4,0.

AFA Försäkrings arbetsmiljökommitté,
med representanter för både arbetsgivare
och anställda, är rådgivande och beslutande
organ i arbetsmiljöfrågor.

Motiverad medarbetarindex, MMI
Medarbetarundersökning
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Vi bytte undersökningsmetod
2015, men resultatet kan
jämföras med tidigare år. Både
svarsfrekvens och resultat är
högre än jämförliga bolag.

Värdegrunden styr
Våra värdeord – omtanke,
nytta och enkelhet – uttrycker
hur vi ska förhålla oss till
varandra, till våra kunder och
andra intressenter.
Värdeorden är en del i verksamhetsplaneringen och
i utvecklingen av ledarskapet och medarbetarskapet.
Policydokument och riktlinjer, som vår etikpolicy,
ledarpolicy och arbetsmiljöpolicy utgår alla från vår
vision och vår värdegrund.

99%

TYCKER ATT AFA FÖRSÄKRING ÄR EN BRA
ELLER MYCKET BRA ARBETSGIVARE
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En attraktiv arbetsgivare
Engagerade, kompetenta och jämställda
medarbetare är en förutsättning för en
framgångsrik och hållbar verksamhet.
Samtidigt ökar konkurrensen om den väl
utbildade arbetskraften och vi arbetar för
att stärka vår attraktion som arbetsgivare.

Ett jämlikt företag
Vi försäkrar huvuddelen av den arbetande
befolkningen i Sverige, och vår personal
sammansättning ska vara sådan att alla
kunder får det bemötande och den service
de har rätt att fordra av oss. Vi tror att
medarbetare med olika bakgrund, kön,
ålder och erfarenheter bidrar till att fram
tidssäkra vår verksamhet, och detta ska
beaktas vid varje rekrytering.
En jämställdhetsplan har arbetats fram
tillsammans med fackliga representanter
och beslutats av vd. Planen gäller perioden
2016-10–2017-10 med mål och aktiviteter
avseende arbetsförhållanden, föräldra
skap, trakasserier, kompetensutveckling,
rekrytering och löner.
Medarbetarundersökningen visar att 95
procent av medarbetarna upplever att
AFA Försäkring är ett jämlikt företag.
Under 2016 rapporterades inga fall av
diskriminering. Den lönekartläggning som
genomfördes visade att AFA Försäkring
endast hade ett fåtal osakliga löneskillna
der som nu har åtgärdats.
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Under året har vi stärkt vår närvaro
till exempel på Linkedin. Vi fortsätter
också vårt samarbete med universitet och
högskolor genom studiebesök, examens
arbeten, praktikplatser och sommarjobb.

Könsfördelning, procent

STYRELSE – 45% kvinnor / 55% män

LEDNING – 18% kvinnor / 82% män

CHEFER – 47% kvinnor / 53% män

MEDARBETARE – 64% kvinnor / 36% män

Ett av målen för vårt jämställdhetsarbete är att varannan
chef ska vara kvinna och 2016 var andelen 46 (48) procent.
Äldre medarbetares kompetens och erfarenheter är värdefulla för att främja kontinuitet och kunskapsöverföring. Vårt
seniorprogram syftar till att få medarbetare att stanna kvar till
ordinarie pensionsålder, och vi erbjuder en attraktiv deltidslösning från 62 års ålder. AFA Försäkring arbetar också
strukturerat med arbetsanpassning för funktionshindrade.

Många lockas av
att få jobba för ett
hållbart arbetsliv
Malin Artvin jobbar på AFA Försäkring som HR-specialist. Hon märker
att konkurrensen om erfarna medarbetare ökar och att många kandidater söker sig till AFA Försäkring
för att de vill arbeta på ett företag
som bidrar till att göra arbetslivet
hållbart.
– AFA Försäkring gjorde 2016 runt 60 rekryte
ringar. När vi rekryterar nya medarbetare är det
oftast inom skadereglering, IT och ekonomi,
säger Malin Artvin.
– Idag vill många och framför allt unga
människor jobba på ett företag med ett högre
syfte. I vårt arbete med att vara en attraktiv
arbetsgivare är det viktigt för oss att framhålla
att AFA Försäkring är ett företag som gör skillnad
och bidrar till ett hållbart arbetsliv. Det är något
vi lyfter fram i all kommunikation med potentiella
medarbetare, på vår webbplats, i jobbannonser
och under anställningsintervjuer.

– Våra anställda är våra bästa marknadsförare.
De har hög trovärdighet när de rekommenderar
oss som arbetsgivare i sina nätverk. Flera som
söker jobb hos oss har blivit tipsade av någon av
våra anställda.
Utbildningssamarbeten bidrar till långsiktig
kompetensförsörjning
Idag söker många företag medarbetare med
hög kompetens. Sedan flera år bedriver AFA
Försäkring samarbeten med yrkeshögskolor och
universitet.
– Studentsamarbeten är både en viktig del
i marknadsföringen av AFA Försäkring som
arbetsgivare och ett led i vår långsiktiga
kompetensförsörjning. Vi erbjuder studenter
praktikplats, sommarvikariat och möjlighet att
genomföra sina examensarbeten hos oss, säger
Malin Artvin.

Medarbetarna är våra bästa marknadsförare
– I medarbetarundersökningar får AFA Försäk
ring höga värden som arbetsgivare. De anställda
är stolta över att jobba här och talar gott om
företaget. Den goda kulturen gynnar marknads
föringen av oss som arbetsplats, säger Malin
Artvin.
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Utveckling i vardagen
För alla medarbetare fastställs individu
ella mål och utvecklingsplaner, som följs
upp vid årliga utvecklingssamtal med
närmaste chef. Viktigt är möjligheten att
utvecklas i såväl den egna rollen som i nya

Hållbart ledarskap
AFA Försäkring har utvecklat en modell
för ledarutveckling som utgår från ett
konsekvensstyrt ledarskap i vardagen med
fokus på beteenden, det vill säga vad vi gör.
Nya chefer får en gedigen introduktion
och grundutbildning inom arbetsmiljö,
arbetsrätt och ledarskap.
Under 2016 genomförde vi en översyn av
hur vi vidareutbildar chefer och ledare
på AFA Försäkring. Från och med 2017
erbjuder vi två nya utvecklingsprogram,
fördjupning i konsekvensstyrt ledarskap
genom coachning och riktade insatser
där aktuella behov styr utbudet. För åren
2017–2018 är temat Hållbart ledarskap –
friskare medarbetare.
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roller inom AFA Försäkring. Kompetens
utveckling sker framför allt i det dagliga
arbetet, genom nya arbetsuppgifter och
större ansvar. Alla vakanta tjänster
utlyses först internt.

HÅLLBART LEDARSKAP – FÖRSTÄRKT
INSATS FÖR MINSKAD SJUKFRÅNVARO

Med start 2017 kommer vi erbjuda
riktade insatser kring hållbart ledarskap
för samtliga chefer inom AFA Försäkring.
Insatserna är uppdelade i två olika
områden, hälsofrämjande ledarskap
och rehabilitering.
Hälsofrämjande ledarskap
Syftet med utbildningen är att få kunskap
om vad hälsofrämjande ledarskap är samt
att stärka chefer i att utöva ett hälsofrämjande ledarskap för att öka sin egen och
sina medarbetares prestationsförmåga
och hälsa på lång sikt.
Rehabilitering
Syftet med utbildningen är att öka kunskaperna inom arbetsrätt och arbetsmiljö
kopplat till rehabilitering.

Lina lämnade reklam
världen för att jobba
med arbetsmiljö
Lina har jobbat i ett halvår som
projektledare/kundansvarig på AFA
Försäkrings IA-avdelning. Hon ångrar inte att hon lämnade reklambranschen för att hjälpa företag förbättra
sin arbetsmiljö.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

– På reklambyrån hade jag AFA Försäkring som
kund och jag blev imponerad av att de personer
jag kom i kontakt med var så stolta över sitt
arbete. De som jobbade på AFA Försäkring
verkade verkligen trivas på sin arbetsplats, och
det gjorde mig nyfiken, säger Lina.

Vad är roligast med att arbeta på
AFA Försäkring?

– Jag arbetade med reklam men kände att jag
ville jobba med något som gör skillnad. Så jag
sökte mig hit och nu känns det som jag får göra
det.
Vilka arbetsuppgifter har du som
projektledare/kundansvarig?
– Bland annat hjälper jag kunder att sätta upp
och konfigurera det webbaserade Informations
systemet för arbetsmiljö, IA-systemet, och hjäl
per dem med supportfrågor. Jag träffar kunder
som är intresserade av att börja rapportera sin
arbetsmiljö med IA-systemet. Och så är jag med
och utbildar kunder i själva systemet, antingen
ute hos dem eller här i huset, säger Lina.

– Dagarna skiljer sig mycket åt, ibland står
jag framför datorn hela dagen och sätter upp
testkonton åt nya kundföretag eller tar fram
utbildningsmaterial. Ibland håller vi utbildnings
dagar för användarna. En arbetsdag innehåller
alltid mycket kontakt med kunder.

– Det är kul att träffa så mycket folk varje dag
och lära känna nya människor. Det är super
roligt att det händer mycket. Men det roligaste
är nog att det jag jobbar med bidrar till en bättre
arbetsmiljö.
Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– I början var det en utmaning att lära sig alla
system och förkortningar som används i huset.
Det tar lite tid att lära känna AFA Försäkring
och att sätta sig in i organisationen med ägarna
Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Men det känns
inte som en utmaning, det känns mer roligt.
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Friska medarbetare i fokus
Att ha friska medarbetare med en låg sjukfrånvaro är självklart viktigt för oss och vi
genomför därför olika former av hälso
främjande insatser. Ett omfattande hälso
program med arbetsmiljö- och hälsoprofil
erbjuds alla medarbetare vart tredje år.
Sjukfrånvaron har ökat de senaste åren,
som i samhället i stort. Vi ser dock en ned
åtgående trend och under 2016 minskade
sjukfrånvaron från 5,3 procent till 5,2
procent. Målet är att den ska understiga
3,8 procent. Vi lägger mycket kraft på att
vända utvecklingen. Under 2016 genom
fördes en omfattande kartläggning som
visar att sjukfrånvaron i de flesta fall inte
är arbetsrelaterad.

Vi har ett nära samarbete med företags
hälsovården och den som är sjuk får hjälp
av en rehabkoordinator att göra en plan
för återgång i arbetet.
Vårt arbetsmiljöarbete bidrar till att
AFA Försäkring har mycket få arbets
skador. Under 2016 hade vi två anmälda
arbetsskador. Vi fortsatte vår satsning på
förebyggande insatser, med bland annat
seminarier och inspirationsföreläsningar
om exempelvis arbetsmiljö och hälsa, och
balans i livet.

Sjukfrånvaro, kön, procent
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Alla medarbetare har tillgång till AFA
Försäkrings egen friskvårds- och motions
anläggning, med olika träningsmöjligheter,
och 2016 utnyttjade 76 procent det indivi
duella friskvårdsbidraget.

76%
Sjukfrånvaro, ålder, procent
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HÅLLBARHET
ÄR INTEGRERAT
I VERKSAMHET
OCH STYRNING
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Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, vår vision och våra
värderingar. Det berör hela vår verksamhet och är integrerat
i AFA Försäkrings verksamhetsstyrning och i våra processer.
Styrelserna har det yttersta ansvaret, men hållbarhet engagerar
alla medarbetare i det dagliga arbetet och i mötet med kunder
och andra intressenter.
AFA Försäkring är den gemensamma be
nämningen för AFA Sjukförsäkringsaktie
bolag, AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag
och AFA Livförsäkringsaktiebolag. Styrelsen
i respektive företag har det övergripande
ansvaret för hållbarhetsarbetet.
Ett av AFA Försäkrings övergripande mål
är att vi ska bedriva en långsiktigt hållbar
verksamhet.
Vd har ansvaret för att säkerställa att
uppsatta mål följs upp och rapporteras.
Om målen inte uppfylls, ansvarar vd för
att nödvändiga åtgärder vidtas.

Vår vision

Se och hjälpa många
människor till en
tryggare vardag.
Våra värdeord

Omtanke
Nytta
Enkelhet

Väl integrerat
Hållbarhetsarbetet utgår från vårt upp
drag, vår vision och våra värderingar samt
interna och externa regelverk och är väl
integrerat i verksamheten. Mål, aktiviteter
och resurser för hållbarhetsarbetet ingår
i verksamhetsplaner och budget och följs
upp löpande.

Alla medarbetare inom AFA Försäkring
ansvarar för att den dagliga verksamheten
bedrivs på ett hållbart sätt. Cheferna har
ansvar för att medarbetarna känner till
verksamhetens mål och ambitioner, att
aktuella lagar och riktlinjer följs och är väl
förankrade i organisationen och att verk
samhetens mål uppnås.

H ÅLLBARH ET ÄR IN T EGRERAT I VERK SAM H ET OC H S TY R N I N G
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Varje medarbetare är skyldig att an
mäla misstanke om oegentligheter till
sin närmaste chef eller överordnad
chef. Vid frågeställningar om etik finns
också möjlighet att vända sig till verk
samhetens etikgrupp, som består av
regelefterlevnadsansvarig, chefen för
HR och chefen för internrevision.
Vi sätter också vid behov samman sär
skilda arbetsgrupper för att utveckla
hållbarhetsarbetet. Dessa grupper utför
omvärldsbevakning och samverkar med
olika delar av organisationen kring

Lagar
och regelverk
Styrande för hållbarhetsarbetet är en för
alla tre försäkringsföretagen gemensam
hållbarhetspolicy. Hållbarhetsarbetet styrs
och påverkas också av lagstiftning och
interna regelverk. Försäkringsvillkoren
styr våra beslut i skaderegleringen.
AFA Försäkring tillämpar, där det anses
lämpligt med hänsyn till vår verksamhet
och ägarstruktur, Svensk kod för bolags
styrning (Koden). Kapitalförvaltningen
tillämpar också internationella normer
och konventioner, som OECD:s riktlinjer
för multinationella företag.

Se också avsnittet Ansvarsfull förvaltning,
sidorna 26–37.
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exempelvis utveckling och förankring
av mål och mätetal. Under 2016 har
bland annat en gap-analys gentemot
den kommande lagen om obligatorisk
hållbarhetsrapportering genomförts.

Läs mer om hur AFA Försäkring styrs på vår
webbplats:
afaforsakring.se/om-afa-forsakring
Där hittar du också bolagsstyrningsrapporter
för respektive försäkringsbolag.

EXEMPEL PÅ POLICYER OCH
RIKTLINJER FÖR EN HÅLLBAR
VERKSAMHET

• Hållbarhetspolicy
• Etikpolicy
• Ägarpolicy
• Arbetsmiljöpolicy
• Resepolicy
• Svensk kod för bolagsstyrning
• Riktlinjer för ansvarsfulla
investeringar
• Riktlinje för upphandling och inköp
• Riktlinje om åtgärder mot penning
tvätt och finansiering av terrorism
• Riktlinjer för hantering av
intressekonflikter
• Riktlinjer om gåvor och förmåner

Risker och
riskhantering
Riskhantering är en central del av verk
samheten och hållbarhetsarbetet och vi
arbetar systematiskt för att identifiera,
mäta, hantera, övervaka, följa upp och
rapportera risker. Syftet är att säkerstäl
la att riskerna är kända och väl avvägda
mot varandra och mot vårt uppdrag. Ett
väl fungerande system för riskhantering
är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå
våra mål.

AFA FÖRSÄKRINGS RISKER
DELAS IN I FEM KATEGORIER:

• De finansiella riskerna
är kopplade till vår kapitalförvaltning
och består bland annat av aktierisk och
valutarisk.
• Försäkringsrisker
är framför allt risken att det blir väsentligt
fler skadefall och högre ersättningsnivåer
är vi förväntat.
• Operativa risker
beror främst på externa faktorer, som
lagar och regelverk, men också interna
faktorer, kopplade till IT-system, processer
och personal.

Finansiella risker och anseenderisker är
det riskområde som har starkast koppling
till hållbarhetsarbetet.

• Strategiska risker
avser samhällsförändringar, omfattande
förändringar i regelverk och försäkringsbranschens utveckling.

Under 2016 har inga incidenter
avseende korruption rapporterats
och inga böter eller icke-monetära
sanktioner utdömts för brott mot
gällande lagar och bestämmelser.

• Anseenderisker
är risker som innebär att förtroendet
för AFA Försäkring skadas. Det är en
sekundär risk som uppkommer som en
konsekvens av hanteringen av övriga
risker eller genom brister i etiskt agerande
inom organisationen.

Det är styrelsen i respektive företag som
fattar beslut om det samlade risktagan
det. Styrelserna har också beslutat om
en särskild riskpolicy som anger mål och
strategier för riskhanteringen.
Det löpande arbetet leds av vd, som också
ansvarar för hanteringen av anseende
risker. Kapitalförvaltning ansvarar för
finansiella risker och Aktuarieenheten
ansvarar för försäkringsriskerna. En
företagsövergripande risksamordnare
analyserar företagets riskexponering för
operativa risker, strategiska risker och
anseenderisker. Chefen för riskfunktionen

rapporterar den samlade riskbilden per
halv- och helår till vd och styrelserna.
Verksamhetens chefer ansvarar för att
hantera operativa risker i den dagliga
verksamheten och alla medarbetare har ett
ansvar för att bidra till en god riskkultur.
Läs mer om riskhanteringen i kapitalförvaltningen
i avsnittet Ansvarsfull förvaltning, sidorna 26–37.
Riskhanteringen beskrivs mer i detalj i not 2 i
respektive försäkringsbolags årsredovisning.
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GRI-index
Årets hållbarhetsredovisning har upprättats utifrån Global Reporting Initiatives
(GRI) riktlinjer G4 på Core-nivå med sektortillägg för finansaktörer samt konstruktion och
fastigheter. Alla aspekter avser avgränsning AFA Försäkring, för energi, utsläpp och aktivt
ägande avser avgränsning även utanför organisationen (leverantörer och hyresgäster).
Inga betydande förändringar av organisationens storlek, struktur, ägarskap och leverantörs
kedja har skett under redovisningsperioden.
Hållbarhetsredovisningen är inte granskad och bestyrkt av tredje part. Utöver hållbarhets
redovisningen finns årsredovisningar (ÅR) och bolagstyrningsrapporter (BSR) för de olika
bolagen samt information på afaforsakring.se (W) i vilka en del av informationen återfinns.
Samtliga redovisningar och rapporter finns på afaforsakring.se.

STA NDARDUPPLYSNINGAR

SIDA

KOM M EN TA R

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1

Kommentar från VD.

8–9

ORGANISATIONSPROFIL
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GRI- I N D E X

G4-3

Organisationens namn.

57

G4-4

De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna.

17

G4-5

Huvudkontorets lokalisering.

Omslag baksida

G4-6

Länder där organisationen har verksamhet.

3

G4-7

Ägarstruktur och företagsform.

2, 57

G4-8

Marknader som organisationen är verksam på.

2, 3

G4-9

Organisationens storlek.

2, 5, 27, 47

G4-10

Medarbetardata

47, 50, 54, 55

G4-11

Andel anställda som har kollektivavtal.

47

G4-12

Beskrivning av organisationens leverantörskedja.

13, 14

G4-13

Väsentliga förändringar i organisationens storlek,
struktur, ägarskap, leverantörskedja.

Inga förändringar.

G4-14

Hantering av försiktighetsprincipen.

AFA Försäkring beaktar försiktighetsprincipen
vid bedömning av hållbarhetsrisker i all
förvaltning.

G4-15

Externa regelverk, standarder eller principer som
organisationen stödjer.

G4-16

Medlemskap i organisationer.

Läs mer i ÅR sid 77 not 25.

AFA Försäkrings inköp består av tjänster
och varor till verksamheten. Förvaltningen
av fastigheter använder leverantörer och
entreprenörer inom energi, bygg- och
material: Dessa leverantörer är primärt
verksamma i Sverige.

30, 31, 32, 58
AFA Försäkring är medlemmar i Svenska
Försäkringsföreningen och Försäkrings
branschens Arbetsgivareorganisation.

STA NDARDUPPLYSNINGAR

SIDA

KOM M EN TA R

VÄSENTLIGHET OCH AVGRÄNSNINGAR
G4-17

Verksamhetsenheter som ingår i redovisningen.

3, 57

G4-18

Process för att definiera redovisningens innehåll.

14, 58

G4-19

Väsentliga hållbarhetsaspekter.

14, 60, 61, 62, 63

G4-20

Väsentliga aspekters avgränsning inom organisationen.

62, 63

G4-21

Väsentliga aspekters avgränsning utanför
organisationen.

60, 61, 62, 63

G4-22

Effekt av förändringar och omräkningar av
information som lämnats i tidigare redovisningar.

G4-23

Väsentliga förändringar avseende omfattning och
avgränsning av aspekter.

Inga betydande förändringar.
14

Under 2015 genomfördes en revidering som
innebär en fokusering av väsentliga aspekter
och därmed även redovisning av indikatorer.

INTRESSENTDIALOG
G4-24

Intressenter som organisationen har dialog med.

14

G4-25

Identifiering och urval av intressenter.

14

Intressenterna är prioriterade utifrån
ömsesidigt beroende och påverkan.

G4-26

Metoder för samarbete med intressenter, även i
arbetet med hållbarhetsredovisningen.

14, 18, 21, 22, 34, 48

Läs mer ingående om väsentlighetsanalysen i
hållbarhetsredovisning 2014.

G4-27

Viktiga frågor som lyfts av intressenter och hur
organisationen har hanterat dessa.

14, 22, 48

Läs mer ingående om väsentlighetsanalysen i
hållbarhetsredovisning 2014.

INFORMATION OM REDOVISNINGEN
G4-28

Redovisningsperiod

Omslag framsida

G4-29

Föregående redovisning.

G4-30

Redovisningscykel

3

G4-31

Kontaktperson för rapporten.

3

G4-32

GRI-index

60, 61, 62, 63

G4-33

Policy och praxis för extern granskning.

3

Organisationens bolagsstyrning.

57, 58

Föregående hållbarhetsredovisning
publicerades i maj 2015.

STYRNING
G4-34

Läs mer i BSR.

ETIK OCH INTEGRITET
G4-56

Värderingar, principer och etiska riktlinjer

11, 30, 49, 57, 58

G R I - I N D EX
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VÄ SE NTLIGA ASPEKTER, STYRNING OCH INDIKATOR ER

SIDA

KOM M EN TA R OC H AVSTEG

EKONOMISKA INDIKATORER
Ekonomiska resultat
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

8, 13, 29, 30, 31,
57, 58, 59

G4-EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde.

12

MILJÖMÄSSIGA INDIKATORER
Energi
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

13, 33, 35, 57, 58

G4-CRE1

Energiintensitet i fastigheter.

36

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

13, 33, 35, 57, 58

G4-CRE3

Utsläppsintensitet växthusgaser från fastigheter.

15, 36

Beräkning av energianvändning baseras
på uppmätta värden.

Utsläpp
Klimatpåverkan i form av utsläpp av
koldioxidekvivalenter (CO2e) kartläggs
och beräknas i enlighet med Greenhouse
Gas Protocol.

SOCIALA INDIKATORER – ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR
Arbetsmiljö (hälsa och säkerhet)
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

13, 48, 54, 57, 58

G4-LA5

Andel av medarbetarna som representeras av
formella arbetsmiljökommittéer.

48

G4-LA6

Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade
arbetsdagar, frånvaro somt arbetsrelaterade
dödsolyckor.

54

Inga dödsolyckor 2016. Avsteg avseende
arbetsskadefrekvens och förlorade dagar
samt fördelning på kön och region,
information är inte tillgänglig.

13, 48, 52, 57, 58

Egen indikator för utveckling och lärande
som en del av medarbetarundersökning.

Utbildning och kompetensutveckling
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

Mångfald och jämställdhet

62

GRI- I N D E X

G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

13, 50

G4-LA12

Medarbetare, styrelse och lednings sammansättning
nedbruten på mångfaldsindikatorer.

50

Läs mer i ÅR sid 198-201 och i BSR, sid
17–19. Avsteg avseende mångfald utifrån
nationalitet och härkomst, ej lagligt inom
Sverige.

VÄ SE NTLIGA ASPEKTER, STYRNING OCH INDIKATOR ER

SIDA

KOM M EN TA R OC H AVSTEG

SOCIALA INDIKATORER – MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Diskriminering
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

13, 50, 57, 58

G4-HR3

Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder.

50

SOCIALA INDIKATORER – PRODUKTANSVAR
Märkning av produkter och tjänster
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

13, 19, 22, 57, 58

G4-PR5

Resultat från kundundersökningar.

22, 23

Kundintegritet
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

13, 24, 57, 58

G4-PR8

Antal fall av klagomål gällende överträdelser av
kundsekretess och förlust av kunddata.

24

Aktivt ägande
G4-DMA

Hållbarhetsstyrning

13, 30, 31, 32, 57, 58

G4-FS11

Procent av förvaltat kapital som genomgått
positiv och negativ hållbarhetsscreening.

32

Positiv screening tillämpas inte.
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